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ĪSS PAMATOJUMS

Introduction

The European chemicals industry accounts for over €100 billion of EU exports while REACH 
will also affect the many firms that use imported chemicals as inputs. As a result, the Trade 
Committee’s interest in this proposal is clear: REACH will have a substantial impact on trade 
flows and raise issues of WTO compatibility.

Impact of Commission proposal on EU trade in chemicals 

The EU has run a substantial trade surplus in the chemicals sector for many years. Although 
there is a tendency to think of large multinationals when speaking of “the chemicals industry”, 
it should be recognised that there are also many small and medium producers and distributors.
Almost 1/3 of chemical industry patents are held by SMEs.

The proposed amendments seek to address four broad concerns:

the withdrawal from the EU market of substances and preparations whose registration and a)
other costs exceed their profit margins. This is likely to be of particular concern for smaller 
firms who will also struggle to find the required human resources. A stronger role for the 
Agency should be of particular assistance for smaller importers;

the requirements on importers of preparations would be very difficult if not impossible to b)
fulfil (as tens or hundreds of component substances could need to be registered, some of 
which might be commercially confidential to firms other than the importer);

loss of competitiveness in 3rd markets when competing with firms producing in countries c)
with lower regulatory costs. Additional costs will be particularly damaging to producers of 
standard products where competition is primarily on cost;

reduced innovation affecting longer-term competitiveness, with resources being diverted d)
from research to testing. These last two points will encourage relocation of production to 
friendlier regulatory climates.

Impact of Commission proposal on EU trade in other products 

Competitiveness: REACH’s impact would go well beyond the chemicals industry, affecting all 
firms using chemicals as inputs.  Imported articles could contain non-registered substances 
(provided they are not released) whereas EU produced articles could not, creating an incentive 
for production outside the EU.

The position of the metals industry is of particular concern as it relies on high volume imports 
of (typically) low risk raw materials. Additional costs could discourage recycling or redirect 
such materials to other markets. The coverage of REACH should therefore be substantially 
reduced by excluding materials such as metals, alloys, minerals and scrap.
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1 OV C ... /OV vēl nav publicēts.

A risk based approach

The proposed amendments seek to move from a quantity based to a risk based approach so as 
to reduce the likelihood of WTO challenges. Under such an approach each product will have a 
clear, transparent risk sheet which clearly outlines the chemicals’ exposure and hazard data.

The need for a strong agency

The proposed amendments give the newly created European Chemicals Agency additional 
responsibilities for the assessment and evaluation of substances, as well as for the 
determination of the risk category for each substance.

Seeking international consensus on a common approach to REACH

The risk of an extended period of uncertainty caused by WTO proceedings, possibly followed 
by the need for early revision of the Regulation could be greatly reduced by seeking an 
international consensus, at least with the EU’s main trading partners, such as the United States, 
Japan and Korea, involving a mutual recognition of testing procedures and uniform information 
requirements.  A common approach would cut the costs since test information could be shared, 
and assist firms operating in several markets. Initiatives such as the OECD Screening 
Information Data Set, the Rotterdam Agreement on the transport of dangerous chemicals and 
pesticides, as well as the US High Production Volume Chemicals Challenge Programme 
already provide a basis for such negotiations.  

GROZīJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju tās ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.a apsvērums (jauns)
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(4.a) REACH koncepcijai un darbībai jāb
ūt tādai, lai neciestu Eiropas tirdzniecības 
un rūpniecības konkurētspēja un netiktu 
traucēta tirdzniecība ar trešām valstīm. Tāp
ēc risku iedalīšana pēc prioritātes ir vissvar
īgākais uzdevums, kā arī tas, lai regula 
neizvirza mūsu tirdzniecības partneriem 
nekādas citas prasības, kā vien to, lai viņu 
darbība atbilstu spēkā esošajiem PTO 
noteiktajiem brīvās tirdzniecības 
principiem.

Pamatojums

In our globalised world, it is important that REACH should not impair the competitiveness of 
European trade and industry. Nor must REACH disturb relations with our trading partners.

Grozījums Nr. 2
15.a apsvērums (jauns)

(15.a) Lai nodrošinātu konsekventu jaunās 
sistēmas izmantošanu, Aģentūrai jāpiešķir 
dominējoša loma reģistrācijas, novērtē
šanas un licencēšanas procesā.

Pamatojums

A consistent approach is of particular importance for smaller international traders who 
cannot be expected to handle a variety of national practices.

Grozījums Nr. 3
15.b apsvērums (jauns)

(15.b) Lai samazinātu izmaksas un veicin
ātu starptautisko tirdzniecību, Aģentūra, 
cik vien iespējams, ņem vērā pašreizējos un 
topošos starptautiskos standartus ķimik
āliju regulēšanā, lai veicinātu pēc iespējas 
lielāku šo standartu vienveidību 
starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 4
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24. apsvērums

(24) Prasības attiecībā uz informācijas veido
šanu par vielām ierindo atbilstoši vielas ražo
šanas vai importēšanas apjomam, jo tas 
nodrošina vielas iedarbības uz cilvēkiem un 
apkārtējo vidi potenciāla rādītājus un ir j
āraksturo izvērstā veidā.

(24) Prasības attiecībā uz informācijas iegū
šanu par vielām jāiedala atbilstoši vielas ražo
šanas vai importēšanas apjomam, jo tās nor
āda uz vielu iespējamo iedarbību uz cilv
ēkiem un vidi, un tās ir detalizēti jāapraksta. 
Ja šādas vielas risku novērtējumi ir 
pamatoti tās praktiskajā pielietojumā, tie ir
jāņem vērā. Jānodrošina, lai pieprasītās 
informācijas apjoms būtu saistīts ar 
pieredzi, kas iegūta vielu lietojot praksē.

Pamatojums

It is important to take account of the experience which has already been gained during the 
hundreds of years for which some chemicals have been used.

Grozījums Nr. 5
28.a apsvērums (jauns)

(28.a) Lai nekavētu pārstrādes procesus, no 
reģistrēšanas un novērtēšanas atbrīvo 
atkritumus un materiālus, ko izmantoto kā
otrreizējos izejmateriālus vai enerģijas iegū
šanai. Ģenerējošā vērtība („vērtības 
paaugstināšana”), ko iegūst no 
atkritumiem un materiāliem, kurus kā
otrreizējas izejvielas vai kā enerģijas avotu 
izmanto reģenerācijas procesos, ir ieguld
ījums ES ilgtspējīgas attīstības mērķa 
īstenošanā, un ar šo regulu neievieš pras
ības, kas ierobežotu otrreizējas izmanto
šanas un reģenerācijas iniciatīvas.

Pamatojums

Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that a) double legislation is to be avoided, b) recycling is in no way discouraged by 
REACH. Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as 
'secondary raw materials extracted from waste' are already regulated under existing 
Community legislation.
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Grozījums Nr. 6
28.b apsvērums (jauns)

(28.b) Deviņdesmit procentus metālu 
izmanto sakausējumu veidā, kuru 
specifikas dēļ varētu būt neiespējami prec
īzi noteikt to īpašības, izmantojot pašreiz 
pieejamās tradicionālās metodes. Tāpēc ir j
āizstrādā īpaša klasifikācijas metode, kas 
ņemtu vērā to specifiskās ķīmiskās īpaš
ības.

Pamatojums

Alloys’ hazard characteristics differ from those of their constituent metals.  The present EU 
classification rules for “preparations” (Directive 1999/45/EC of the European Parliament 
and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations 
and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging 
and labelling of dangerous preparations) provides no adequate guidance on how to assess 
properties of alloys.  However it contains a recital (n° 10) indicating the need to develop such 
a specific approach for alloys.

Grozījums Nr. 7
29.a apsvērums (jauns)

(29.a) Lai palīdzētu ražotājiem, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izpildīt 
šīs regulas prasības, dalībvalstīm sadarbībā
ar Komisiju jāizveido atbalsta sistēma.

Pamatojums

Many of the companies that will be affected by REACH are small and medium-sized 
enterprises (SMEs). Special care should be taken to prevent the legislation from putting too 
high an administrative burden on them. The best practical solution could however vary from 
one Member State to another, depending on the specific institutional framework in place.
Member States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.

Grozījums Nr. 8
82.a apsvērums (jauns)
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(82.a) Lai samazinātu izmaksas un veicin
ātu saskaņotību starptautiskā mērogā, 
Eiropas praksei pēc iespējas vairāk jāatbilst 
starptautiskajām iniciatīvām, tostarp 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides 
programmas (UNEP) “Stratēģiskajai 
pieejai starptautiskajai ķimikāliju pārvald
ībai”, Ekonomiskās sadarbības un attīst
ības organizācijas “Padomes lēmumam par 
liela ražošanas apjoma (HPV) ķimikālij
ām”, Ķimikāliju asociāciju starptautiskās 
padomes iniciatīvai par liela ražošanas 
apjoma ķimikālijām (HPV) un ASV Vides 
aizsardzības aģentūras Uzdevumiem HPV
jomā.  

Pamatojums

In order to avoid unnecessary costs, maximum possible use should be made of existing 
information and that being developed through international cooperation.  In addition, greater 
use of international standards will reduce the risk of the Regulation being found to be 
incompatible with WTO agreements.

Grozījums Nr. 9
104.c apsvērums (jauns)

(104.c) Komisijai jācenšas nodrošināt, lai, 
pieaugot ES tirgu atvērtībai pasaules 
importam, tiktu ievestas stingrākas prasības 
godīgas tirdzniecības jomā (arī saistībā ar 
PTO); arī REACH prasības jāievieš pēc 
iespējas drīzāk.

Pamatojums

It is essential that the opening to international trade be accompanied by the creation of a 
level playing field that includes environmental and public health requirements. Given its 
relevance, REACH is a major element in this process.

Grozījums Nr. 10
104.d apsvērums (jauns)
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(104.d) Ikviena ražotāja, importētāja vai 
pakārtotā lietotāja, kas lieto vai importē
vielu, preparātu vai izstrādājumu, kurš
satur vielu vai preparātu par kuru viņš zina 
vai var paredzēt, ka tas var kaitēt cilvēka 
veselībai vai videi tā lietošanas laikā, pien
ākums ir veikt vajadzīgos pasākumus lai 
novērstu, ierobežotu vai mazinātu šo kait
ējumu.

Pamatojums

Irrespective of production volume there needs to be a clarification that industry should be 
responsible for taking measures to ensure the safety of chemicals.

Grozījums Nr. 11
104.e apsvērums (jauns)

(104.e) Ikvienam ražotājam, importētājam 
vai pakārtotajam lietotājam, kas piegādā
vielu vai preparātu citam pakārtotajam 
lietotājam, attiecīgi jāziņo un jāapmainās 
ar informāciju, lai novērstu, ierobežotu vai 
mazinātu kaitīgo ietekmi uz cilvēka vesel
ību vai vidi.

Pamatojums

Irrespective of production volume there needs to be a clarification that industry should be 
responsible for taking measures to ensure the safety of chemicals.

Grozījums Nr. 12
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, atbilstoši saistībām, 
kuras ES un tās dalībvalstis ir uzņēmušās 
starptautisko tirdzniecības līgumu jomā, jo 
īpaši saistībā ar PTO.

Grozījums Nr. 13
2. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) to reģistrēto vielu, kuras ir paredzētas 
vienīgi eksportam uz trešām valstīm īpašo 
lietojumu; 
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Pamatojums

This is intended to create a level playing field for competition outside the European internal 
market and to ensure compliance with WTO rules.

Grozījums Nr. 14
2. panta 1. punkta cb) apakšpunkts (jauns)

cb) otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas 
darbībām;

Pamatojums

Including waste or secondary raw materials or materials for energy recovery extracted from 
waste in the scope of REACH would impose disproportionate requirements on recycling or 
recovery without bringing any additional benefit for human health or the environment and 
create a disincentive for the growing waste recycling and recovery practices in the EU.

Grozījums Nr. 15
2. panta 1. punkta cc) apakšpunkts (jauns)

cc) vielām, kas ir cilvēkiem domāto vai 
veterinārijā izmantojamo zāļu sastāvā
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2309/931, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2001/82/EK2 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK3 nozīm
ē;
_____________
1 OV L 214, 24.8.1993., 1. lpp
2 OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp
3 OV. L 311, 28.11.2001., 67. lpp

Pamatojums

Duplicate legal provisions should be avoided.

Grozījums Nr. 16
2. panta 1. punkta cd) apakšpunkts(jauns)
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cd) vielām, kas ir pārtikas sastāvā Regulas 
Nr. 178/2002/EK1 nozīmē, tostarp arī p
ārtikas piedevām Padomes Direktīvas 
89/107/EEK2 nozīmē, un aromatizētājiem, 
atbilstoši Regulas Nr. 2232/96/EK3 un 
Komisijas Lēmuma 2000/489/EK4 definīcij
ām.
_________________
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp, Regula grozīta 
ar Regulu Nr. 1642/2003/EK (OV L 245, 
29.9.2003., 4. lpp).
2 OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp
3 OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp
4 OV L 197, 3.8.2001., 3. lpp

Grozījums Nr. 17
2. panta 1. punkta ce) apakšpunkts(jauns)

ce) vielām dzīvnieku barībā, tostarp arī bar
ības piedevās, saistībā ar Regulu (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā
lietotām piedevām1, un dzīvnieku barībā
saistībā ar Direktīvu 84/471/EEK2;

______________
1 OV L 192, 29.5.2004., 34. lpp
2 OV L 266, 6.10.1984., 18. lpp

Grozījums Nr. 18
2. panta 1. punkta cf) apakšpunkts (jauns)

cf) vielām medicīnas ierīcēs saistībā ar 
Direktīvām 90/385/EEK1, 93/42/EEK2, un 
98/79/EK3;
_________________
1 OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp
2 OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp
3 OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp
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Grozījums Nr. 19
2. panta 1. punkta cg) apakšpunkts (jauns)

cg) vielām to materiālu sastāvā, kas paredz
ēti saskarei ar pārtikas produktiem 
Padomes Direktīvas 89/109/EEK1 nozīmē;

___________________
1 OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp

Grozījums Nr. 20
2. panta 1. punkta ch) apakšpunkts (jauns)

ch)vielām augu aizsardzības līdzekļos 
Direktīvas 91/414/EEK1 nozīmē,

_______________
1 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp

Grozījums Nr. 21
2. panta 1. punkta ci) apakšpunkts (jauns)

ci) vielām biocīdu sastāvā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
98/8/EK1 nozīmē; 

________________
1 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp

Grozījums Nr. 22
2. panta 1. punkta cj) apakšpunkts (jauns)

cj) vielām kosmētikas produktos Padomes 
Direktīvas 76/768/EEK1 nozīmē;

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

Grozījums Nr. 23
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2. panta 1. punkta ck) apakšpunkts (jauns)

ck) dabā sastopamām izejvielām, kuras nep
ārdod sabiedrībai un lieto tikai Padomes 
Direktīvas 96/61/EK1 noteiktajās iekārtās;

________________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp 

Pamatojums

Many primary raw materials are very complex and highly variable in composition leading to 
the need for multiple Registrations and Authorisations. Excluding raw materials from 
Registration only (under chapter 3) would therefore be insufficient.

Metal production plants are regulated under the IPPC and other relevant EU worker 
protection and environmental legislation. Potential workplace and environmental concerns 
associated with the use of primary natural raw materials are therefore adequately covered.

Grozījums Nr. 24
2. panta 1. punkta cl) apakšpunkts (jauns)

cl) vielām, kuras lieto lai atrisinātu 
neparedzētas problēmas, kuru dēļ varētu 
ciest kvalitāte vai apstāties ražošana, šādos 
gadījumos:
(i) steidzamības dēļ sākotnējā reģistrācija 
nav iespējama, un

(ii) reģistrāciju veic pēc tam, ja visticamāk, 
vielu būs jālieto atkārtoti, un
(iii) ja vielu neparedzēti izmantojot ir iev
ērotas spēkā esošo tiesību aktu prasības par 
darbinieku drošību. 

Pamatojums

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal production or even a halt to it ('trouble-shooting'). The concept of prior 
registration for substance uses can only be respected under the assumption that all possible 
problems and the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 
'trouble-shooting' is therefore required, which, however, should be kept within strict 
boundaries so as not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative 
conditions set should ensure this.
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Grozījums Nr. 25
2.a panta virsraksts (jauns)

2.a pants
Lietošanas ierobežojumi

Grozījums Nr. 26
2.a panta ievaddaļa (jauna)

Šīs Regulas noteikumi attiecas uz sekojoš
ām vielu kategorijām ar šādiem noteiktiem 
ierobežojumiem: 

Grozījums Nr. 27
2.a panta 1. punkts (jauns)

1. Dabiskas vai dabiskām identiskas vielas 
reģistrē tikai, ja Aģentūra tās ir klasific
ējusi, kā būtībā bīstamas lietojot vai non
ākot ar tām saskarē, un ja uz tām jau 
neattiecas citi noteikumi.

Grozījums Nr. 28
2.a panta 2. punkts (jauns)

2. Ja vielas lieto vienīgi zinātniskās pētniec
ības un attīstības vajadzībām, slēgtās sistēm
ās vai kā starpproduktus, tām nenonākot 
pie patērētājiem vai tiešā saskarē ar vidi, 
tad šo vielu lietošanai nav jābūt saskaņotai 
ar šīs Regulas prasībām. 

Grozījums Nr. 29
2.a panta 3. punkts (jauns)
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3. Metālu sakausējumus, kā īpašu prepar
ātu veidu, Aģentūra izskatīs atsevišķi, 
ņemot vērā to izteikti specifiskās īpašības, 
un tos klasificēs atbilstoši tikai tiem izstrād
ātām reģistrācijas prasībām.

Grozījums Nr. 30
3. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Augu izcelsmes vielas ir tādas 
kompleksas vielas, kuras iegūst fiziski apstr
ādājot augu vai tā daļas, kā piemēram, ieg
ūstot novilkumus, destilējot, izspiežot, p
ārtvaicējot, attīrot, koncentrējot vai ferment
ējot. Šādu vielu sastāvs var būt dažāds, 
atkarībā no to izcelsmes augu dzimtes, 
sugas, augšanas apstākļiem un apstrādes 
metodes.

Pamatojums

The introduction of a specific definition for natural substances derived from botanicals under 
REACH is necessary to clarify the scope of the exemption provided for under Annex III (to be 
amended accordingly) for natural substances and ensure legal certainty in the 
implementation of REACH provisions.

Grozījums Nr. 31
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Metālisks savienojums ir metālu saturo
šs materiāls, makroskopiskā līmenī homog
ēns, kas sastāv no diviem vai vairākiem ķ
īmiskiem elementiem, kuri viens ar otru ir t
ā savienoti, ka mehāniski tos nevar atdalīt.

Pamatojums

This definition corresponds to the UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) and also to the Preparations Directive (Directive 
1999/45/EC). Inorganic metal components and metals are 'substances' pursuant to Article 3, 
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but there is no definition of alloys.

Grozījums Nr. 32
3. panta 4.b punkts (jauns)

4.b Pie dabā esošām izejvielām pieder arī j
ēlnafta, gāze un akmeņogles, minerāli, r
ūdas un dabā sastopamo vielu koncentrāti 
un no tiem mineraloģiskas vai fiziskas 
transformācijas procesos iegūti materiāli;

Pamatojums

Definition is required for new sub paragraph Article 2 paragraph 1 (c j)

Grozījums Nr. 33
3. panta 12.a punkts (jauns)

12.a Lietojuma kategorijas nozīmē klasifik
āciju atbilstoši Pielikumā Ic noteiktajiem š
ādiem lietojuma veidiem: rūpnieciskais 
lietojums, profesionālais lietojums un patēr
ētāju lietojums;

Pamatojums

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused and will form a necessary basis for risk assessment by the 
Agency.

Grozījums Nr. 34
3. panta 12.b punkts (jauns)

12.b Iedarbības kategorija ir klasifikācija 
atbilstoši veidiem, kā cilvēks uzņem šo vielu 
(perorāli, caur ādu vai ieelpojot), ceļiem, 
pa kuriem viela nonāk vidē (gaiss, ūdens, 
augsne) un atbilstoši iedarbības ilgumam 
un biežumam (vienreizējs vai neilgs, nejau
šs, atkārtots vai ilgstošs);

Pamatojums
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The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused and will form a necessary basis for risk assessment by the 
Agency.

Grozījums Nr. 35
3. panta 12.c punkts (jauns)

12.c Iedarbības scenārijs ir konkrētu pas
ākumu apraksts, kas jāizstrādā, lai pasarg
ātu cilvēkus un vidi, kā arī vielas ražošanas 
un lietošanas īpašo nosacījumu apraksts t
ās pastāvēšanas laikā;

Pamatojums

Unlike categories of use and exposure categories, an exposure scenario describes the specific 
individual conditions for use of a substance, and in particular the practical protective 
measures, thereby forming a necessary basis for risk assessment by the Agency.

Grozījums Nr. 36
3. panta 14. punkts

14. Starpprodukts ir viela, kas tiek ražota un 
patērēta vai lietota tikai un vienīgi ķīmiskajā
pārstrādē, lai to pārveidotu citā vielā (turpm
āk tekstā saukta sintēze):

14. Starpprodukts ir viela vai preparāts, kas 
tiek ražots un patērēts vai lietots ķīmiskajā p
ārstrādē, lai to pārveidotu citā vielā/preparāt
ā (turpmāk tekstā saukts sintēze);

Pamatojums

The derogation should also apply to substances which are not only used as intermediates.

Grozījums Nr. 37
3. panta 14.a punkts(jauns)

14.a Ķīmiski nemodificēta viela ir viela, 
kuras ķīmiskā struktūra nav mainīta arī ķ
īmiskā procesā, piemēram, ja vielu ķīmiski 
apstrādā, lai attīrītu no piemaisījumiem;

Pamatojums

The proposed Regulation exempts from registration substances which are natural, if they have 
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not been chemically modified during their manufacture. Even if cellulose fibres are produced 
in a chemical process, their structure is not modified. Consequently, all forms and processes 
used to produce cellulose fibres should be covered by this exemption.

Grozījums Nr. 38
3. panta 22. punkts

22. Uz produktu un procesu orientēta izpēte 
un izstrāde nozīmē jebkādu zinātnisku izstr
ādes darbu saistībā ar produkta izstrādi, 
turpmāku vielas izstrādi, kuras gaitā izmanto 
pilotiekārtas vai ražošanas izmēģinājumus, lai 
pilnveidotu ražošanas procesu un/vai testētu 
vielas lietojuma jomas.

22. Uz produktu un procesu orientēta izpēte 
un izstrāde nozīmē jebkādu zinātnisku izstr
ādes darbu saistībā ar produkta izstrādi, 
turpmāku vielas tīrā veidā, preparātā vai 
produktos izstrādi, kuras gaitā izmanto 
pilotiekārtas vai ražošanas izmēģinājumus, lai 
pilnveidotu ražošanas procesu un/vai testētu 
vielas lietojuma jomas.

Pamatojums

It should be made clear that a product development process can involve all aspects of a 
production process, and that companies are allowed to test prototypes of articles as part of a 
Ppord process.

Grozījums Nr. 39
3. panta 23. punkts

23. Zinātniskā izpēte un izstrāde nozīmē jebk
ādu zinātnisku eksperimentēšanu, analīzi vai 
ķīmisko izpēti, ko veic kontrolētos apstākļos 
apjomā, kas mazāks par 1 tonnu gadā,

23. Zinātniskā izpēte un izstrāde nozīmē jebk
ādu zinātnisku eksperimentēšanu, analīzi vai 
ķīmisko izpēti, ko veic kontrolētos apstākļos,
tostarp arī pētījumus ar atlases metodi, 
iesaistot pakārtotos lietotājus;

Pamatojums

1 tonne is too restrictive. Research by trial and error between a chemical producer and his 
customer (downstream user) are a major source of innovation in terms of new usages, 
functions and applications. This should be part of the definition in order to preserve 
innovation.

Grozījums Nr. 40
3. panta 26. punkts
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26. Nevēlams lietojums nozīmē tādu 
lietojumu no pakārtoto lietotāju puses, ko re
ģistrētājs ieteicis neizmantot.

26. Neatbalstītais lietojums nozīmē tādu 
lietojumu no pakārtoto lietotāju puses, ko 
drošības apsvērumu dēļ, reģistrētājs ieteicis 
neizmantot.

Pamatojums

The words 'undesirable use' have an emotional rather than scientific or legal connotation, 
which is unsuitable in legislation. The registrant should have the right to advise against uses 
they consider unsafe but not against uses they do not wish to register, for example for 
economic reasons.

Grozījums Nr. 41
3. panta 28. punkts

28. Vienā gadā nozīmē vienā kalendārajā gad
ā, ja nav noteikts citādi.

28. Vienā gadā nozīmē vienā kalendārajā gad
ā, izņemot jaunās vielas, kuru daudzumu 
gadā aprēķinās pēc vidējā daudzuma 
iepriekšējo trīs kalendāro gadu laikā, ja nav 
noteikts citādi.

Pamatojums

This allows flexibility in the REACH system by taking fluctuations in production volumes into 
account. Furthermore, it eliminates the risk that a company would suddenly have to comply 
with higher or lower data requirements due to such fluctuations in demand. For substances 
not produced before, only the current year should be taken into account.

Grozījums Nr. 42
3. panta 29.a punkts (jauns)

29.a Lietojuma un iedarbības kategorijās 
(LIK) apkopo iedarbības scenārijus, kuriem 
ir raksturīgs līdzīgs lietojums, kā noteikts 
3. panta 12. un 25. punktā. Tajās apraksta 
visus apstākļus, kas nosaka iedarbību. LIK 
pamatelementi, kas kopīgi visām nozarēm: 

Lietojuma galvenās jomas:

- rūpnieciskais lietojums

- profesionālais lietojums
- patērētāju lietojums.

- Iedarbības ceļi



PE 357.691v04-00 20/107 AD\576536LV.doc

LV

- Galvenie veidi, kā cilvēki var šo 
vielu uzņemt

(perorāli, ieelpojot, caur ādu)

- Ceļi, pa kuriem viela nonāk vidē

(gaiss, ūdens, augsne, flora un 
fauna)
Iedarbības ilgums

- vienreizējs/īslaicīgs

- gadījuma rakstura
- pastāvīgs/ilgstošs

Pamatojoties uz šīm lietojuma un iedarb
ības kategorijām ir jāizstrādā atbilstoši 
ieteikumi riska pārvaldības pasākumiem.  

Pamatojums

Use and exposure categories (UEC) are intended significantly to facilitate the processes 
induced by REACH, such as the registration process as well as communication and the 
chemical safety assessment along the supply chain, without affecting the objectives of 
REACH.

Grozījums Nr. 43
3. panta 29.b punkts (jauns)

29.b Pamatinformācija ir galvenā inform
ācija par to, kurām vielām ir piešķirama 
prioritāte, pamatojoties uz to ilgstošām īpaš
ībām, iedarbību un izmantošanu;

Pamatojums

As part of the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20), as a second 
stage firms will also submit core information (see Article 22c). This will include the most 
important information about the properties of, exposure to and use of substances.

Grozījums Nr. 44
3. panta 29.c punkts (jauns)



AD\576536LV.doc 21/107 PE 357.691v04-00

LV

29.c Riska kategorijas ir iespējamo risku 
kategorijas, kuras nosaka Aģentūra, 
pamatojoties uz pirmsreģistrācijas datiem, 
īpaši uz datiem par izmantošanas 
kategoriju, iedarbības kategoriju un iedarb
ības scenāriju.

Pamatojums

A risk-based approach must be consistently taken in order to achieve WTO compatibility for 
REACH. The Agency should be responsible for this.

Grozījums Nr. 45
3. panta 29.d punkts (jauns)

29.d Vielu reģistrs ir Aģentūras reģistrs ar 
datiem par vielām, kas pieteiktas pirmsre
ģistrācijā;

Pamatojums

Amendment follows from Article 3(20). Definition provides the basis for Article 22c.

Grozījums Nr. 46
4. panta 1. punkts

1. Šīs sadaļas noteikumi neattiecas uz apm
ēru, kādā viela tiek lietota:

svītrots

a) zālēm un veterinārmedicīnas prepar
ātiem Regulas (EEK) Nr. 2309/93, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK  darb
ības sfēras ietvaros,

b) kā pārtikas piedeva pārtikas produktos 
Padomes Direktīvas 89/107/EEK darbības 
sfēras ietvaros,

c) kā aromatizējoša viela pārtikas 
produktos Komisijas Lēmuma 1999/217/EK  
darbības sfēras ietvaros,
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d) kā barības piedeva barībā Padomes 
Direktīvas 70/524/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

e) dzīvnieku barībā Padomes Direktīvas 
82/471/EEK  darbības sfēras ietvaros.

Pamatojums

All the derogations have been transferred to Article 2, in the interests of clarity.

Grozījums Nr. 47
4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielas, ko ražo, ieved un lieto zin
ātniskajai pētniecībai un attīstībai vai uz 
produktu un procesu orientētai izpētei un 
izstrādei.

Pamatojums

In the interests of strengthening innovative capacity, substances which are used for R&D 
activities should basically be exempted from the registration requirement so that research and 
testing activities are not relocated to non-EU countries. Such substances are used by trained 
specialist staff under controlled conditions.

Grozījums Nr. 48
6. panta 1. punkts

1. Visi ražotāji vai importētāji iesniedz A
ģentūrai reģistrāciju par jebkuru vielu, kas 
ir šo izstrādājumu sastāvā, ja ievēroti šādi 
nosacījumi:

1. Aģentūra var izlemt par to, vai izstrād
ājumu ražotājiem vai importētājiem ir jāre
ģistrē jebkura no vielām, kas ir šī izstrād
ājuma sastāvā, saskaņā ar šīs sadaļas 
nosacījumiem, ja vielu, kas ir šo izstrād
ājumu sastāvā ražotājs vai importētājs lieto 
vairāk nekā 1 tonnu gadā, par katru izstrād
ājuma veidu lemjot atsevišķi, un ja ir iev
ērots viens no šiem nosacījumiem:

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) 54. panta punktos no a) līdz e) minētie 
kritēriji ir izpildīti; vai
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b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) atbilst 54. panta f) punkta nosac
ījumiem, vai

c) parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielu paredzēts izdalīt.

c) Aģentūra, pamatojoties uz pirmsreģistr
ācijas datiem, klasificē vielu kā reģistr
ējamu.

Grozījums Nr. 49
6. panta 2. punkts

2. Visi izstrādājumu ražotāji vai importētāji 
ziņo Aģentūrai par jebkuru vielu, kas ir šo 
izstrādājumu sastāvā, saskaņā ar 3. 
punktu, ja ievēroti visi šeit minētie nosac
ījumi:

svītrots

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu 
un vienu ražotāju vai importētāju vienā
gadā;

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī ražot
ājam vai importētājam ir darīts zināms, ka 
parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielu, visticamāk, paredzēts 
izdalīt, neraugoties uz to, ka šāda vielas 
izdalīšanās nav paredzētā izstrādājuma 
funkcija,

d) izdalītās vielas daudzums var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Pamatojums

A risk-based approach must be consistently taken in order to achieve WTO compatibility for 
REACH.

Grozījums Nr. 50
6. panta 3. punkts

Ja 2. punkta nosacījumi ir ievēroti, pazi
ņojamajā informācijā ietver šādus datus A
ģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

svītrots

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija;
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b) 18. panta 1. punktā minēto reģistrācijas 
numurs (-us), ja ir,
c) vielas (-u) identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. iedaļā;

d) vielas klasifikācija;

e) īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts;
f) vielas tonnāžas diapazons, kā, piemēram, 
1 – 10 tonnas, 10 – 100 tonnas utt.

Pamatojums

Linked to the amendment to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for a notification.

Grozījums Nr. 51
6. panta 4. punkts

Aģentūra var pieņemt lēmumus, saskaņā
ar šo sadaļu prasot no izstrādājumu ražot
ājiem vai importētājiem reģistrēt jebkuru 
vielu, kas ir šo izstrādājumu sastāvā un ir 
paziņota saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Pamatojums

Linked to the amendments to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for this provision.

Grozījums Nr. 52
6. panta 5. punkts

5.1. – 4. punkts neattiecas uz vielām, ko šāda 
lietojuma nolūkā reģistrējis piegādes ķēdē
augstāk esošs dalībnieks.

5.1. punkts neattiecas uz vielām, kuras jau ir
reģistrējis šādam lietojumam, lietojuma vai 
iedarbības kategorijām, cits piegādes ķēdes 
dalībnieks.

Amendment 53
6. panta 6. punkts
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6.1. – 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa.

6.Šā panta 1. punktu piemēro 3 mēnešu laikā
pēc 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā termi
ņa.

Grozījums Nr. 54
6. panta 7. punkts

7. Visus pasākumus saistībā ar 1. – 6. punkta 
ieviešanu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā minēto procedūru.

7. Visus pasākumus saistībā ar 1. punkta 
ieviešanu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 55
6.a pants (jauns)

6.a pants

Eiropas kvalitātes zīme
Līdz... * Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un 
atbilstīgos gadījumos, likumdošanas priek
šlikumu par Eiropas kvalitātes zīmes 
izveidošanu, kas apzīmētu un popularizētu 
izstrādājumus, kuru ražošanas procesa 
ikvienā posmā būtu ievērotas šīs regulas 
prasības. 

* Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Grozījums Nr. 56
7. panta 2. punkts

2. 1. punkta nolūkā ražotājs vai importētājs 
paziņo Aģentūrai šādu informāciju Aģent
ūras norādītajā formātā saskaņā ar 108. 
pantu:

2. Ja vielas, kuras ir paredzēts lietot, vai 
kuras jau lieto zinātniskās izpētes un attīst
ības vajadzībām, ir uzskatāmas par īpaši b
īstamām un toksiskām, ražotājs vai import
ētājs iesniedz Aģentūrā pieprasīto datu 
lapu.

a) ražotāja vai importētāja identitāte,

b) vielas identitāte;
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c) vielas klasifikācija, ja ir,

d) aplēstais daudzums,
e) punktā minēto klientu saraksts un

f) pietiekama informācija par izpētes un 
izstrādes programmu, lai dotu Aģentūrai 
iespēju pieņemt apzinātus lēmumus saskaņ
ā ar 4. un 7. punktu.

1. punktā noteiktais periods sākas pazi
ņojuma saņemšanas brīdī Aģentūrā.

Grozījums Nr. 57
7. panta 3. punkts

3. Aģentūra piešķir paziņojumam numuru 
un paziņojuma datumu, kas ir paziņojuma 
saņemšanas datums Aģentūrā, un informē
par šo numuru un datumu attiecīgo ražot
āju vai importētāju.

svītrots

Grozījums Nr. 58
7. panta 4. punkts

4. Aģentūra pārbauda paziņotāja iesniegtās 
informācijas pilnīgumu. Aģentūra var 
izlemt izvirzīt savus nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt to, lai ar vielu vai preparātu vai 
izstrādājumus, kurā viela ietverta, rīkotos 
tikai uzskaitīto klientu personāls, kā norād
īts 2. punkta e) apakšpunktā, saprātīgi 
kontrolētos apstākļos, un lai viela nevienu 
brīdi nebūtu pieejama vispārējai sabiedr
ībai ne tīrā veidā, ne preparātā vai izstrād
ājumā, un lai atlikušos vielas daudzumus p
ēc atbrīvojuma perioda beigām atkal sav
āktu un nodotu iznīcināšanai.

svītrots

Grozījums Nr. 59
7. panta 5. punkts
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5. Ja nav nekādu pretēju norāžu, vielas ra
žotājs vai importētājs var ražot vai importēt 
vielu ne agrāk, kā četras nedēļas pēc pazi
ņojuma.

svītrots

Grozījums Nr. 60
7. panta 6. punkts

6. Ražotājs vai importētājs ievēro visus A
ģentūras izvirzītos nosacījumus saskaņā ar 
4. punktu.

svītrots

Grozījums Nr. 61
7. panta 7. punkts

7. Aģentūra var izlemt pagarināt piecu 
gadu atbrīvojuma periodu vēl par, augst
ākais, 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

Grozījums Nr. 62
7. panta 8. punkts

8. Aģentūra dara zināmus visus lēmumu 
projektus atbildīgajām iestādēm katrā dal
ībvalstī, kurā notiek ražošana, importēšana 
vai uz produktu un procesu orientētā izpēte 
un izstrāde.

svītrots

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

Grozījums Nr. 63
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7. panta 9. punkts

9. Aģentūra un attiecīgo dalībvalstu atbild
īgās iestādes pret informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1. – 8. punktu, vienmēr izturas 
kā pret konfidenciālu.

svītrots

Grozījums Nr. 64
7. panta 10. punkts

10. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iesp
ējams pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas 
pieņemti saskaņā ar 4. un 7. punktu.

svītrots

Grozījums Nr. 65
8. panta virsraksts

Vielas augu aizsardzībā un biocīdie 
produkti

svītrots

Grozījums Nr. 66
8. panta 1. punkts

1. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai augu aizsardzības 
produktos un kas ir iekļautas Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai 
Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3600/92  
Komisijas Regulā (EK) Nr.703/2001, 
Komisijas Regulā Nr.1490/2002 , Komisijas 
Lēmumā 2003/565/EK  un jebkurai vielai, 
par kuru pieņemts Komisijas lēmums par 
tehniskās dokumentācijas pilnīgumu saska
ņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. pantu, 
uzskata par reģistrētām ražošanai vai 
importam tāda lietojuma nolūkā, uz ko 
attiecas šāds iekļāvums, un tādēļ par viel
ām, kas atbilst šīs nodaļas un 20. panta 
prasībām.

svītrots
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Grozījums Nr. 67
8. panta 2. punkts

2. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai biocīdajos produktos un 
kas ir iekļautas vai nu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 98/8/EK I, IA vai 
IB pielikumā , vai arī Komisijas Regulā
(EK) Nr. …/…{otrā pārskatījuma regula} , 
līdz lēmuma datumam, kas minēts Direkt
īvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā, uzskata 
par reģistrētām ražošanai vai importam t
āda lietojuma nolūkā, uz ko attiecas šāds 
iekļāvums, un tādēļ par vielām, kas atbilst š
īs nodaļas un 20. panta prasībām.

svītrots

Grozījums Nr. 68
9. panta a) apakšpunkta iii) daļa

iii) informācija par vielas ražošanu un lieto
šanu, kā norādīts IV pielikuma 3. iedaļā; šajā
informācijā atspoguļo visus reģistrētāja 
paredzētos lietojumus,

iii) informācija par vielas ražošanu un lieto
šanu, kā norādīts IV pielikuma 3. iedaļā; šajā
informācijā atspoguļo vismaz:

– visas reģistrētāja uzrādītās lietojuma 
kategorijas;

– iedarbības kategorijas;

– riska kategoriju, kuru aģentūra ir 
noteikusi pamatojoties uz pirmsreģistr
ācijas datiem;

– visu pārējo ražotājam vai importētājam 
zināmo, būtisko informāciju par iesp
ējamiem riskiem.

Pamatojums

Requirement to submit categories of use and exposure categories as part of the registration 
process, as a prerequisite for risk-related evaluation and authorisation (including data 
requirements) and also for simpler communication along the product chain.

Grozījums Nr. 69
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9. panta a) apakšpunkta vi) daļa

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

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

Pamatojums

The new Annex V covers the core information (see Article 3(30) (new), Annex VI (combining, 
in summarised form, the original Annexes VI to VIII, as a selection for further tests). This is 
all the information that is necessary for a risk assessment.

Grozījums Nr. 70
9. panta a) apakšpunkta vii) daļa

vii) izvērsti pētījuma informācijas 
kopsavilkumi, kas izriet no V – IX 
pielikuma piemērošanas, ja nepieciešams, 
saskaņā ar I pielikumu,

svītrots

Pamatojums

SMEs, in particular, cannot be expected to submit comprehensive robust study summaries.
The submission of summaries pursuant to Article 9(a)(vi) is sufficient.

Grozījums Nr. 71
9. panta a) apakšpunkta x) daļa

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

x) deklarācija attiecībā uz to, vai viņš piekrīt, 
ka viņa kopsavilkumus, kas izriet no V un 
VI pielikuma piemērošanas, attiecībā uz 
testiem, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki, 
var par samaksu koplietot nākamie reģistrēt
āji,

Pamatojums

Amendment follows from Article 9(a)(vii).

Grozījums Nr. 72
9. panta b) apakšpunkts
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b) ķīmiskās drošības ziņojums, ja to prasa 
saskaņā ar 13. pantu.

b) ķīmiskās drošības ziņojums, ja to prasa 
saskaņā ar 13. pantu. Tas var būt iekļauts 
drošības datu lapā un iedarbības apstākļu 
aprakstīšanai var izmantot vispārējās 
iedarbības kategorijas.

Pamatojums

To facilitate control and simplify the workload of the whole EU industry, an extended SDS 
could be sufficient as a Chemical Safety report. Additionally, regarding the exposure 
conditions, simple categories of exposure should be defined for potential use by downstream 
users.

Grozījums Nr. 73
9. panta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) To šajā pantā pieprasīto informāciju, 
kura jau ir izstrādāta atbilstoši citu ES ties
ību aktu prasībām vai saskaņā ar 
starptautiski atzītām konvencijām, var 
iesniegt oriģinālā, lai pēc iespējas vairāk 
varētu izmantot jau esošās procedūras un 
datus. 

Pamatojums

To reduce unnecessary administrative tasks and make REACH more workable, data which 
have been already collected on a certain number of substances under other EU or 
international programmes/legislation could be submitted as such and it should not be 
required to modify the dossier according to the REACH format.

Grozījums Nr. 74
9. panta bb) apakšpunkts (jauns)

bb) Šī panta a) apakšpunkta prasību nolūk
ā ķīmiskas vielas vai ķīmisku vielu grupas 
pilnīga ķīmiskā dokumentācija, kas 
iesniegta saskaņā ar Ekonomikas sadarb
ības un attīstības organizācijas tiesību aktu 
par liela ražošanas apjoma (HPV) ķimik
ālijām, Ķimikāliju asociāciju starptautiskās 
padomes iniciatīvu par HPV vai ASV Vides 
aizsardzības aģentūras uzdevumiem HPV
jomā, ir uzskatāma par atbilstošu a) apak
špunkta vi) - x) daļas prasībām.  
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Pamatojums

The OECD’s Screening Information Data Set uses scientifically recognised principles to 
provide enough information to make initial hazard assessments of HPV chemicals. EU and 
US initiatives for existing HPV chemicals are based on these requirements.  The use of data 
developed under internationally recognised protocols will streamline the development of 
information on the effects and safe use of substances, prevent unnecessary duplicative and 
costly development of data, particularly where it would result in tests on vertebrate animals, 
and inform the public more quickly.

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

1. Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi 
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, viņi var reģistrēšanas nol
ūkā izveidot konsorciju. Reģistrācijas daļas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kurš
darbojas ar pārējo ražotāju un/vai importēt
āju piekrišanu viņu vārdā saskaņā ar otro, tre
šo un ceturto apakšpunktu.

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

Pamatojums

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.

Grozījums Nr. 76
10. panta 1. punkta 3. daļa

Viens ražotājs vai importētājs, kurš pārējo 
konsorcija dalībnieku vārdā veic iesniegšanu, 
iesniedz 9. panta a) punkta iv), vi), vii) un ix) 
apakšpunktos norādīto informāciju.

Viens ražotājs vai importētājs vai trešā puse, 
kurš pārējo konsorcija dalībnieku vārdā veic 
iesniegšanu, iesniedz 9. panta a) punkta iv), 
vi), vii) un ix) apakšpunktos norādīto inform
āciju. 

Pamatojums

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
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confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.

Grozījums Nr. 77
10. panta 1. punkta 4. daļa

Konsorcija dalībnieki var paši izlemt, vai 9. 
panta a) punkta v) apakšpunktā un b) punktā
norādīto informāciju iesniegt atsevišķi, vai 
viens ražotājs vai importētājs šo informāciju 
iesniedz pārējo vārdā.

Konsorcija dalībnieki var paši izlemt, vai 9. 
panta a) punkta v) apakšpunktā un b) punktā
norādīto informāciju iesniegt atsevišķi, vai 
viens ražotājs vai importētājs vai trešā puse
šo informāciju iesniedz pārējo vārdā.

Pamatojums

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.

Grozījums Nr. 78
10. panta 2. punkts

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

2. Katrs konsorcijs pats lemj, kā sadalīt 
maksājumu par reģistrēšanu. Katram reģistr
ētājam vai katram konsorcijam, kas ir 
samaksājis reģistrācijas nodevu, ir tiesības 
brīvi lemt un saskaņā ar pašu noteiktu 
cenu sistēmu no pārējiem reģistrācijas dal
ībniekiem pieprasīt atlīdzināt ar vielas re
ģistrāciju saistītos izdevumus. Tādējādi uzņ
ēmumi vai konsorciji var paši lemt par re
ģistrācijas izmaksu sadalījumu.

Pamatojums

Within voluntarily formed consortia, members must themselves have the power to divide the 
costs.

Grozījums Nr. 79
11. pants

Atkarībā no tonnāžas iesniedzamā inform
ācija

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

a) V pielikumā norādītā informācija par 
vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai liel
ākā 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 ražot
ājs 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 ražot
ājs 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.

2. Kolīdz jau reģistrētas vielas apjoms 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni, Aģent
ūrai jāiesniedz attiecīga papildu inform
ācija, kas tiek prasīta saskaņā ar 1. punktu, 
kā arī jebkādi citu reģistrācijas elementu 
atjauninājumi saistībā ar šo papildu 
informāciju.

Pamatojums

Volume-related information requirements are no longer necessary, since the requirements 
will be exposure-related (Annex IXa).

It is clear, particularly in view of the requirements arising from the WTO TBT agreement, 
that the volume of substances alone is an unsuitable approach to regulation for determining 
general data requirements.

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

PBT un vPvB novērtēšana. svītrots

Pamatojums

There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
and (c).

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

Iedarbības novērtējumam un riska 
raksturojumam jāattiecas uz visiem ražotāja 
vai importētāja paredzētajiem lietojumiem.

Iedarbības novērtējumam un riska 
raksturojumam jāattiecas uz visiem ražotāja 
vai importētāja paredzētajiem lietojumiem vai 
lietojuma un iedarbības kategorijām.

Grozījums Nr. 82
13. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Iedarbības novērtējumā nav jāiekļauj:

(a) iedarbība uz cilvēku, ja bīstamības nov
ērtējumā ir secināts, ka viela atbilst tikai 
tiem kritērijiem, kuri to raksturo kā b
īstamu videi; 

(b) iedarbība uz vidi, ja bīstamības novērt
ējumā ir secināts, ka viela atbilst tikai tiem 
kritērijiem, kuri to raksturo kā bīstamu cilv
ēka veselībai;

Pamatojums

The information requested should be exposure driven. If there is no hazard, there is no risk 
and where there is risk to either environment or health, the information requested should be 
limited to the relevant compartment in question (either environment or health and not to 
both). This would efficiently prioritise information and remove an unnecessary burden.

Grozījums Nr. 83
13. panta 5. punkts
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5.Ķīmiskās drošības ziņojumā nav nepiecie
šams iekļaut apsvērumus par riskiem cilv
ēku veselībai šādu gala lietojumu rezultātā:

svītrots

a) pārtikas saskares materiālos Padomes 
Direktīvas 89/109/EEK darbības sfēras 
ietvaros,
b) kosmētikas produktos Padomes Direkt
īvas 76/768/EEK  darbības sfēras ietvaros.

Pamatojums

See amendments to Article 2, paragraph 1 c f (new) and Article 2, paragraph 1 c i (new).

Grozījums Nr. 84
13. panta 7.a punkts (jauns)

7.a Jebkurš vielas vai preparāta ražotājs vai 
importētājs, kas piegādā vielu vai preparātu 
pakārtotam lietotājam, pēc šī pakārtotā
lietotāja pieprasījuma, ja šāda prasība ir 
saprātīgi pamatota, sniedz informāciju, kas 
vajadzīga, lai novērtētu vielas vai preparāta 
ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, saistībā
ar tām darbībām vai lietojumiem, kas nor
ādīti pieprasījumā.

Pamatojums

For a workable REACH the information must be distributed through the supply chain 
(upwards and downwards) to enable the companies to take appropriate actions and to make 
informed decisions. The downstream user's right to information is crucial in order to rebuild 
consumer confidence and to regain goodwill.

Grozījums Nr. 85
13. panta 7.b punkts (jauns)
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7.b Jebkurš pakārtotais lietotājs, pēc piegād
ātāja pieprasījuma, ja šāda prasība ir sapr
ātīgi pamatota, sniedz informāciju, kas 
vajadzīga piegādātājam, lai viņš varētu nov
ērtēt vielas ietekmi un cilvēka veselību vai 
vidi, kāda rodas pakārtotam lietotājam 
izmantojot un lietojot šo vielu.

Pamatojums

For a workable REACH the information must be distributed through the supply chain 
(upwards and downwards) to enable the companies to take appropriate actions and to make 
informed decisions. The downstream user's right to information is crucial in order to rebuild 
consumer confidence and to regain goodwill.

Grozījums Nr. 86
15. pants

Ražotnē izolētu starpproduktu reģistrācija svītrots

1. Visi ražotnē izolētu starpproduktu ražot
āji, kas to ražo 1 tonnas vai lielākā apjomā
vienā gadā, iesniedz Aģentūrai reģistrāciju 
attiecībā uz ražotnē izolēto starpproduktu.

2. 2. Ražotnē izolēta starpprodukta reģistr
ācijā iekļauj visu šeit minēto informāciju A
ģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu tādā apmērā, lai ražotājs to var
ētu iesniegt bez papildu testēšanas:

a) ražotāja identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 1. iedaļā;

b) starpprodukta identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. iedaļā,

c) starpprodukta klasifikācija;

d) jebkura pieejamā informācija par 
starpprodukta fizikālajām un ķīmiskajām 
īpašībām, kā arī īpašībām, kas ietekmē cilv
ēku veselību vai apkārtējo vidi.

Pamatojums

Combined with Article 16.

Grozījums Nr. 87
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16. panta 1. punkts

1. Visi transportētu izolētu starpproduktu ra
žotāji vai importētāji, kas to ražo vai importē
1 tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā, 
iesniedz Aģentūrai reģistrāciju attiecībā uz
transportēto izolēto starpproduktu.

1. Visi ražotnē izolētu vai transportētu izol
ētu starpproduktu ražotāji vai importētāji, 
kas to ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā
apjomā vienā gadā, iesniedz Aģentūrai reģistr
āciju attiecībā uz transportēto izolēto 
starpproduktu.

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

b) starpprodukta identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. iedaļā,

b) starpprodukta nosaukums, arī tā CAS 
numurs, ja tas ir pieejams;

Pamatojums

The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia.

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

c) starpprodukta klasifikācija; c) vielas klasifikācija, ja tā ir pieejama;

Pamatojums

A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.

Grozījums Nr. 90
16. panta 3. punkts

3. Transportēta izolēta starpprodukta re
ģistrācijā, ko ražo vai importē 1000 tonnu 
vai lielākā apjomā vienā gadā, papildus 
informācijai, kas prasīta saskaņā ar 2. 
punktu, iekļauj V pielikumā norādīto 
informāciju.

svītrots

Šīs informācijas sagatavošanai piemēro 
12. pantu.

Pamatojums
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Fundamental abandonment of the quantity-related approach.

Grozījums Nr. 91
16. panta, 4. punkta a), b), c), d), e), f), g), un h) apakšpunkti

a) viela visā tās dzīves ciklā, ieskaitot ražo
šanu, transportēšanu (tostarp transportē
šana pa dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes 
ūdens ceļiem, ar jūras vai gaisa transportu 
un pa cauruļvadiem), attīrīšanu, tīrīšanu 
un apkopi, paraugu ņemšanu, analizēšanu, 
iekārtu vai trauku iekraušanu vai izkrau
šanu, atkritumu likvidēšanu vai attīrīšanu 
un uzglabāšanu, tiek stingri un rūpīgi 
uzturēta,

svītrots

b) ja pastāv iedarbības potenciāls, ir 
pieejamas procedūru un kontroles tehnolo
ģijas, kas samazina emisiju un tās rezultātā
notiekošo iedarbību,

c) ar vielu rīkojas tikai pienācīgi apmācīts 
un pilnvarots personāls,

d) tīrīšanas un apkopes darbu gadījumā
pirms sistēmas atvēršanas un iedarbinā
šanas pielieto īpašas procedūras, tādas kā t
īrīšana izpūšot un mazgāšana,

e) transporta operācijas atbilst Direkt
īvas 94/55/EK prasībām,

f) ārkārtas gadījumos un gadījumos, kad 
veidojas atkritumi, izmanto procedūru un 
kontroles tehnoloģijas, kas samazina 
emisiju un tās rezultātā notiekošo iedarb
ību attīrīšanas vai tīrīšanas un apkopes 
procedūru laikā,
g) visas procedūras, kurās notiek rīkošanās 
ar starpproduktu, ražotnes operators rūpīgi 
dokumentē un stingri uzrauga,

h) reģistrētājs vada produkta pārzināšanas 
sistēmu un veic pastāvīgu lietotāju novēro
šanu, lai nodrošinātu a) – g) apakšpunktā
uzskaitīto nosacījumu ievērošanu.
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Ja pirmajā apakšpunktā uzskaitītie nosac
ījumi netiek izpildīti, reģistrācijā ietver 
9. pantā norādīto informāciju.

Pamatojums

Requirements concerning controlled conditions should be laid down in separate guidelines.
The conditions laid down in the proposal are to inflexible and are not sufficiently geared to 
practical circumstances.

Grozījums Nr. 92
17. pants

Konsorciju dalībnieku kopīgs datu 
iesniegums

svītrots

1. Ja paredzēts, ka ražotnē izolētu 
starpproduktu vai transportētu izolētu 
starpproduktu Kopienā ražos divi vai vair
āki 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 importēt
āju piekrišanu viņu vārdā saskaņā ar otro 
un trešo apakšpunktu.

Katrs konsorcija dalībnieks iesniedz atseviš
ķi 15. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkt
ā un 16. panta 2. punkta a) un b) apak
špunktā norādīto informāciju.

Viens ražotājs vai importētājs, kurš pārējo 
konsorcija dalībnieku vārdā veic iesnieg
šanu, iesniedz 15. panta 2. punkta c) un d) 
apakšpunktā un 16. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktā un 3. punktā norādīto 
informāciju.
2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija dal
ībnieks, maksā tikai vienu trešo daļu no 
maksājuma.

Pamatojums

Registration of intermediates will no longer be required. If pre-registration or the sharing of 
data is required, Article 10 will apply.
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Grozījums Nr. 93
19. panta 1. punkta 2. daļa

Reģistrētājs drīkst uzsākt vielas ražošanu vai 
importu, ja no Aģentūras nav saņemta pret
ēja norāde saskaņā ar 18. panta 2. punktu tr
īs nedēļas pēc reģistrēšanas datuma, neierobe
žojot 25. panta 4. punkta ceturtā apak
špunkta noteikumus.

Reģistrētājs drīkst uzsākt un/vai turpināt 
vielas ražošanu vai importu, kamēr Aģent
ūra nenorāda citādi saskaņā ar 18. panta 
2. punktu trīs nedēļas pēc reģistrēšanas 
datuma, neierobežojot 25. panta 4. punkta 
ceturtā apakšpunkta noteikumus.

Pamatojums

Paragraph 2 indicates that all production needs to stop until further notice. This will disturb 
the market and the business policies of companies. Production lines need to continue until the 
agency indicates otherwise. Deselection from the market or for specific uses would affect a 
large number of preparations and production recipes requiring lengthy reformulation and 
validation work. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and 
validate new recipes while continuing to produce. This can only be achieved if the suppliers 
are allowed a period of grace pending a deadline by which they will phase out the substance.

Grozījums Nr. 94
19. panta 1. punkta nobeiguma daļa (jauna)

Attiecībā uz nereģistrētām pakāpeniski 
ieviešamām vielām, tostarp specifiskai 
izmantošanai, attiecīgajam ražotājam vai 
importētājam tiek doti 36 mēneši pēc 
21. pantā noteiktā galīgā termiņa, lai iz
ņemtu vielu no apgrozības, tostarp attiecībā
uz specifisko izmantošanu. 

Pamatojums

Linked to the amendment to Article 19, paragraph 1, second subparagraph.

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

c) ievērojamas izmaiņas viņa ražotajā vai 
importētajā ikgadējā vai kopējā apjomā,

svītrots

Pamatojums
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Consistent deletion of all quantity-related requirements.

Grozījums Nr. 96
20. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) jauni lietojumi, kādu nolūkā vielu ražo vai 
importē, par kādiem pamatoti domājams, ka
viņš ir informēts,

d) jauni lietojumi vai lietojuma 
kategorijas/iedarbības kategorijas, kādu nol
ūkā vielu ražo vai importē, par kādiem viņš ir 
informēts un kādus viņš atbalsta,

Pamatojums

The phrase 'of which he may reasonably be expected' is impracticable. The 
manufacturer/importer must not be obliged to report applications that he does not support.

Grozījums Nr. 97
20. panta 2. punkts

2. Gadījumos, kas minēti 10. vai 17. pantā, 
katrs reģistrētājs atsevišķi iesniedz 
1. punkta c) apakšpunktā norādīto inform
āciju.

svītrots

Pamatojums

Consistent deletion of all quantity-related requirements.

Grozījums Nr. 98
6. nodaļas virsraksts

Pakāpeniski ieviešamām vielām un 
paziņotām vielām piemērojamie p

ārejas noteikumi

svītrots

Grozījums Nr. 99
II a virsraksts (jauns)

VIELU REĢISTRĀCIJAS PĀREJAS 
NOTEIKUMI
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Pamatojums

The new Title IIa means that uniform pre-registration for all substances will be achieved by a 
certain point. This will ensure greater planning certainty for manufacturers, processors, users 
and authorities. Owing to early cooperation and the easier formation of consortia, fewer 
substances will disappear from the market. This will ease the burden on SMEs, in particular, 
and downstream users. The most important information about the properties of substances 
and exposure to them will be available after only five years.

Grozījums Nr. 100
1. nodaļa (jauna)

PRINCIPI

Grozījums Nr. 101
20.a pants (jauns)

20.a pants

Pārejas noteikumu piemērošanas jomas

Šīs sadaļas pārejas noteikumus drīkst
attiecināt tikai uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām, kurām ražotājs vai importētājs ir sa
ņēmis pirmsreģistrācijas numuru.

Grozījums Nr. 102
21. panta 1. punkts

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

1. 19. pants neattiecas uz pirmā apstrādes 
saraksta pakāpeniski ieviešamām vielām
(22.e pants), 5 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.
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a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reprodukcijai, 1. un 
2. kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK un kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu 
vai vairāk viena gada laikā uz vienu ražot
āju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā;

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ra
žotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Grozījums Nr. 103
21. panta 2. punkts

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas st
āšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski ievie
šamām 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 š
īs regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants septiņu gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā neattiecas uz otrā
apstrādes saraksta pakāpeniski ieviešamām 
vielām (22.f panta 1. punkts).

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

2.a Deviņus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā 19. pants neattiecas uz trešā apstr
ādes saraksta (22.f panta 2. punkts) pak
āpeniski ieviešamām vielām.
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Grozījums Nr. 105
21. panta 3. punkts

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc š
īs regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz ceturtā apstr
ādes saraksta pakāpeniski ieviešamām viel
ām (22.f panta 3. punkts).

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

3.a Šī panta 1. līdz 3. punkta pārejas 
noteikumi paredz, ka pakāpeniski ieviešam
ās vielas potenciālais reģistrētājs saskaņā
ar 22.a pantā pieprasītajiem datiem un tur 
noteiktā termiņā šo vielu ir pieteicis vielu 
reģistrā un saņēmis pirmsreģistrācijas 
numuru.

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

3.b Tiesības atsaukties uz 1. līdz 3. punktā
minētajiem pārejas noteikumiem zaudē sp
ēku, ja reģistrētājs neiesniedz 22.c pantā
noteikto pamatinformāciju par vielu reģistr
ā pieteikto vielu; ja tiesības lietot 1. līdz 
4. punktā noteiktos pārejas noteikumus 
zaudē spēku, spēku zaudē arī saskaņā ar 
22.a panta 4. punktu izsniegtais pirmsre
ģistrācijas numurs. Iepriekšējais teikums 
neattiecas uz 1. apstrādes saraksta 
(22.e panta) vielām.
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Grozījums Nr. 108
21. panta 3.c punkts (jauns)

3.c Šī panta 3.b punkts neattiecas uz ražotn
ē izolētiem un transportētiem izolētiem 
starpproduktiem.

Grozījums Nr. 109
21. panta 3.d punkts (jauns)

3.d Lai pakāpeniski ieviestu ķimikāliju p
ārvaldības sistēmu izstrādājumiem, saskaņ
ā ar 6. pantu un sadarbībā ar 54. panta 
a)–f) apakšpunktiem sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā brīvprātīgi jāievieš
konkrētām nozarēm paredzēta vadība.

Pamatojums

To achieve a functional system to manage the use of authorised chemicals in the supply 
chain, it is necessary to apply a three-phase model. This will ensure a smooth transition, 
including for SMEs.

Grozījums Nr. 110
22. panta 1. punkts

1. Paziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, uzskata par reģistr
āciju 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, uzskata par reģistr
āciju un novērtējumu II un VI sadaļas 
izpratnē, un Aģentūra piešķir reģistrācijas 
numuru viena gada laikā pēc šīs regulas stā
šanās spēkā.
Saskaņā ar Regulu (EEK) 793/931 vai pēc 
kādas citas līdzvērtīgas, starptautiski atzītas 
metodes pirms šīs regulas stāšanās spēkā
veiktu novērtējumu attiecībā uz šīs sadaļas 
mērķiem atzīst par reģistrāciju un novērt
ējumu; gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Aģentūrai jāpiešķir reģistrācijas 
numurs. 
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______________________
1 OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

Pamatojums

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary.

Grozījums Nr. 111
22. panta 2. punkts

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā
ar 11. pantu, jāiesniedz nepieciešamā
papildu informāciju, kas attiecas uz 
noteikto tonnāžas slieksni, kā arī visiem 
zemākajiem tonnāžas sliekšņiem, saskaņā
ar 9. un 11. pantu, ja vien šāda informācija 
saskaņā ar minētajiem pantiem nav jau 
iesniegta.

2. 20. pantu piemēro attiecībā uz vielām, 
kuras saskaņā ar 1. punktu tiek uzskatītas 
par reģistrētām.

Pamatojums

The reference to tonnage threshold is superfluous (see Justification to Art. 11). Only the 
notification obligations under Art. 20 are to be observed.

Grozījums Nr. 112
1.a nodaļas virsraksts (jauns)

PIRMSREĢISTRĀCIJA

Grozījums Nr. 113
22.a panta virsraksts (jauns)

22.a pants

Pienākums pieteikt vielas vielu reģistrā

Pamatojums

The new Title IIa will ensure that firms submit core information (see Article 22c) in 
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connection with the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20)). That 
information contains the most important details regarding the properties of, exposure to and 
use of substances. This basis will permit prioritisation, with staggered processing lists for 
subsequent registration.

Grozījums Nr. 114
22.a panta 1. punkts (jauns)

1. Ja šī regula nenosaka citādi, ražotājam 
vai importētājam, kas vielu ražo vai ieved t
īrā veidā vai preparātā, dati vēlākais 18 m
ēnešus pēc regulas stāšanās spēkā jāpaziņo 
Aģentūrai atbilstīgi 2. pantam uzņemšanai 
vielu reģistrā.

Pamatojums

This right of application is particularly relevant to downstream users who find, after the 
expiry of the period for notification to the register of substances, that an important substance 
has not been notified by their supplier. There is the opportunity to find another supplier 
during the late notification period and have a late notification submitted for the substance, or 
for the user to notify it himself.

Grozījums Nr. 115
22.a panta 2. punkts (jauns)

2. Atbilstīgi Aģentūras noteiktai formai 
saskaņā ar 108. pantu jāpaziņo šādi dati:

a) ražotāja vai importētāja nosaukums/v
ārds un adrese, kā arī kontaktpersonas v
ārds;

b) paziņojums par to, vai ražotājs un 
importētājs piekrīt, ka saskaņā ar 22.b 
panta 2. punktu publicēs to nosaukumu/v
ārdu un adreses;

c) vielas nosaukums un, kur iespējams, 
vielu grupa, tostarp CAS-numurs, ja ir,
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d) ja ražotāja vai importētāja rīcībā ir 
atbilstoši secinājumi no saviem 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem, j
āsniedz norāde uz toksikoloģiskiem vai 
ekotoksikoloģiskiem rezultātiem;

e) paziņojums par to, vai vielu izmantos 
tikai kā ražotnē izolētu starpproduktu vai 
transportētu izolētu starpproduktu;

f) paziņojums par to, vai ražotājs un import
ētājs piekrīt darboties konsorcijā atbilstīgi 
10. pantam.

Grozījums Nr. 116
22.a panta 3. punkts (jauns)

3. Ja termiņš atbilstīgi 1. punktam ir 
beidzies, Aģentūra pamatotos gadījumos 
var atļaut vēlāku paziņošanu vielu reģistrā
atbilstīgi 2. punktam, ja pieteikumu 
iesniedz 6 mēnešu laikā pēc iesniegšanas 
termiņa beigām. Arī vēlākas paziņošanas 
gadījumā pamatinformācija jāiesniedz 22.c 
pantā noteiktajā termiņā. Ja Aģentūra 
nepiekrīt vēlākai paziņošanai, pret šo l
ēmumu var iesniegt protestu atbilstīgi 87., 
88. un 89. pantā minētajiem nosacījumiem. 

Grozījums Nr. 117
22.a panta 4. punkts (jauns)

4. Aģentūrai atbilstīgi 22.a pantam 
pieteikumam vielu reģistrā jāpiešķir 
numurs (pirmsreģistrācijas numurs), kā arī
jāatzīmē pieteikuma saņemšanas datums. A
ģentūrai nekavējoties jāpaziņo ražotājam 
vai importētājam pirmsreģistrācijas 
numurs un pieteikuma saņemšanas 
datums. Turklāt Aģentūrai jāvērš ražotāja 
vai importētāja uzmanība uz pienākumu 
pieteikties atbilstīgi 22.c pantam un uz sek
ām, ja šos pienākumus nepilda vai par tiem 
noklusē. 



PE 357.691v04-00 50/107 AD\576536LV.doc

LV

Pirmsreģistrācijas numurs dod pagaidu ties
ības vielu ražot vai ievest 21. panta nozīmē.

Pamatojums

For the purposes of prioritisation the key factors are the toxic properties of substances, the 
extent of exposure and the production volume. Each substance will be included in one of the 
processing lists on that basis and called for registration at a certain point. This will ensure 
that a higher degree of safety is reached more speedily, and will also facilitate the 
establishment of consortia.

Grozījums Nr. 118
22.a panta 5. punkts (jauns)

5. Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem un 
transportētiem izolētiem starpproduktiem 
attiecas 4. punkts ar noteikumu, ka Aģent
ūra pieteikumam vielu reģistrā piešķir re
ģistrācijas numuru atbilstīgi 18. panta 
1. punktam.

Grozījums Nr. 119
22.a panta 6. punkts (jauns)

6. Pakārtotiem lietotājiem 1 gada laikā pēc 
vielu reģistra publicēšanas saskaņā ar 22.b 
panta 2. punktu jāziņo Aģentūrai par 
toksikoloģiskajiem vai ekotoksikolo
ģiskajiem rezultātiem, kas iegūti no saviem 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem. A
ģentūra papildina vielu reģistru un 
papildinājumu publicē 30 dienu laikā pēc 
5. punkta pirmajā teikumā minētā termiņa 
beigām.

Grozījums Nr. 120
22.b pants (jauns)
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22.b pants

Vielu reģistrs

Pamatojums

The publication of the list/inventory of substances by the Agency will ensure a high degree of 
transparency at an early stage.

Grozījums Nr. 121
22.b panta 1. punkts (jauns)

1. Aģentūra veic ierakstus vielu reģistrā, 
kurā glabājas 22.a pantā noteiktā inform
ācija.

Grozījums Nr. 122
22.b panta 2. punkts (jauns)

2. Mēnesi pēc paziņošanas termiņa beigām 
Aģentūra no vielu reģistra publicē visas 
atbilstīgi 22.a panta 1. punktam pieteiktās 
vielas:

Grozījums Nr. 123
22.b panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

a) vielas nosaukumu un, kur iespējams, 
vielu grupu, ieskaitot tās CAS numuru, ja t
āds ir;

Grozījums Nr. 124
22.b panta 2. punkta b) apakšpunkts (jauns)
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b) atsevišķos gadījumos ražotāja vai import
ētāja nosaukumu/vārdu un adresi, ja ir 
dota attiecīga piekrišana saskaņā ar 22.a 
panta 2. punkta b )apakšpunktu;

Grozījums Nr. 125
22.b panta 2. punkta c) apakšpunkts (jauns)

c) toksiskoloģisko vai ekotoksikoloģisko 
gala punktu, par kuru ir pieejami pētījumi 
no eksperimentiem ar mugurkaulniekiem;

Grozījums Nr. 126
22.b panta 3. punkts (jauns)

3. Viena mēneša laikā pēc paziņošanas 
termiņa beigām Aģentūra publicē datus 
atbilstīgi 2. punktam no pieļautajiem nov
ēlotajiem pieteikumiem saskaņā ar 22.a 
panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 127
22.c panta virsraksts (jauns)

22.c pants

Pamatinformācija

Grozījums Nr. 128
22.c panta 1. punkts (jauns)
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1. Vielu reģistrā iekļautās vielas ražotājam 
vai importētājam 3 gados un 6 mēnešos pēc 
vielu reģistra publicēšanas saskaņā ar 22.b 
panta 2. punktu jāsniedz Aģentūrai 
pamatinformācija par katru vielu atbilstīgi 
2. punktam. Iepriekšējais teikums 
neattiecas uz 1. apstrādes saraksta 
(22.e panta) vielām.

Grozījums Nr. 129
22.c panta 2. punkts (jauns)

2. Atbilstīgi 108. pantā norādītajai formai 
Aģentūrai kā pamatinformācija jāsniedz š
ādi dati: 

Grozījums Nr. 130
22.c panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

a) dati par vielas īpašībām atbilstīgi 
V pielikumam;

Grozījums Nr. 131
22.c panta 2. punkta b) apakšpunkts (jauns)

b) klasifikācija un marķējums, ja ir;

Grozījums Nr. 132
22.c panta 2. punkta c) apakšpunkts (jauns)

c) dati par lietojuma kategorijām;
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Grozījums Nr. 133
22.c panta 2. punkta d) apakšpunkts (jauns)

d) dati par iedarbību;

Grozījums Nr. 134
22.c panta 2. punkta e) apakšpunkts (jauns)

e) iekļaušana 2. apstrādes sarakstā saskaņā
ar 22.f panta 1.b punktu, ja ir vajadzīgs.

Grozījums Nr. 135
22.c panta 3. punkts (jauns)

3. Ja 1. punktā minētais termiņš ir beidzies, 
pamatotos gadījumos Aģentūra var atļaut 
vielu reģistrā iekļautas vielas pamatinform
ācijas novēlotu iesniegšanu atbilstīgi 
2. punktam, kā arī datu novēlotu iesnieg
šanu atbilstīgi 22.a panta 2. punktam, ja 
pieprasījums iesniegts nākamajos 6 mēne
šos. Šādā gadījumā Aģentūra ražotājam vai 
importētājam, kas novēloti iesniedz iepriekš
minēto informāciju, piešķir pirmsreģistr
ācijas numuru.

Grozījums Nr. 136
22.c panta 4. punkts (jauns)
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4. Izņemot monomērus, ko izmanto kā ra
žotnē izolētus vai transportētus izolētus 
starpproduktus, 1. līdz 5. punkts neattiecas 
uz ražotnē izolētiem vai transportētiem izol
ētiem starpproduktiem. Taču ražotājiem vai 
importētājiem 1. punktā noteiktajā laikā j
āizstrādā 2.a punktā minētā informācija 
attiecībā uz vielas īpašībām atbilstīgi 
V pielikumam, izņemot informāciju par 
sensibilizāciju; šī informācija jāuzrāda 
atbildīgajām iestādēm oficiālo kontroļu 
laikā (122. pants), kā arī, ja to pieprasa A
ģentūra.

Grozījums Nr. 137
22.c panta 5. punkts (jauns)

5. Pēc analoģijas piemēro 10. pantu un 
18. panta 2. punkta 1., 3. un turpmākos 
teikumus, kā arī 3. un 4. pantu.

Grozījums Nr. 138
3. nodaļas virsraksts (jauns)

PRIORITĀTES ATTIECĪBĀ UZ RE
ĢISTRĀCIJU PĀREJAS NOTEIKUMU 

PERIODĀ

Grozījums Nr. 139
22.e pants (jauns)

22.e pants
Pirmā apstrādes saraksta vielas

1. Pirmā apstrādes saraksta vielas jāreģistr
ē piecos gados pēc šīs regulas stāšanās spēk
ā.  
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2. Pirmo apstrādes sarakstu un tā visus iesp
ējamos papildinājumus vai grozījumus 
publicē saskaņā ar 22.b panta 2. punkta d) 
apakšpunktu kopā ar vielu reģistru.

Grozījums Nr. 140
22.f pants (jauns)

22.f pants
Otrā, trešā un ceturtā apstrādes saraksta 

vielas

1. Otrā apstrādes saraksta vielas jāreģistrē
7 gados pēc regulas stāšanās spēkā.

2. Trešā apstrādes saraksta vielas jāreģistrē
9 gados pēc regulas stāšanās spēkā. 

3. Ceturtā apstrādes saraksta vielas jāre
ģistrē 11 gados pēc regulas stāšanās spēkā. 

4. Lai sniegtu pamatinformāciju, Aģentūra 
otro, trešo un ceturto apstrādes sarakstu 
publicē mēneša laikā pēc 22.c panta 
1. punktā minētā termiņa beigām. Ja pie
ļautie novēlotie pamatinformācijas 
pieteikumi (22.c panta 3. punkts) saskaņā
ar 22.d panta 2. punkta 2. teikumu un 22.d 
panta 3. punktu papildina vai groza apstr
ādes sarakstus, tad Aģentūra publicē šos 
papildinājumus vai grozījumus viena mēne
ša laikā pēc 22.c panta 3. punktā minētās 
novēlotās reģistrācijas termiņa beigām.

Grozījums Nr. 141
25. panta 5. punkts
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5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 m
ēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas sa
ņemšanas, lai informētu potenciālo reģistrēt
āju un Aģentūru par savām izmaksām saistībā
ar konkrēto pētījumu. Pēc potenciālā reģistr
ētāja pieprasījuma Aģentūra pieņem lēmumu 
par attiecīgo pētījumu kopsavilkumu vai izv
ērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā no 
konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darīšanu 
pieejamu potenciālajam reģistrētājam, sa
ņemot apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam re
ģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no pēdējā
uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 m
ēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas sa
ņemšanas, lai informētu potenciālo reģistrēt
āju un Aģentūru par savām izmaksām saistībā
ar konkrēto pētījumu. Pēc potenciālā reģistr
ētāja pieprasījuma Aģentūra pieņem lēmumu 
par attiecīgo pētījumu kopsavilkumu vai izv
ērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā no 
konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darīšanu 
pieejamu potenciālajam reģistrētājam, sa
ņemot apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam re
ģistrētājam (-iem) samaksājis daļu no izmaks
ām, ko aprēķina saskaņā ar 8.a pantu.

Grozījums Nr. 142
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara zin
āmas savas izmaksas potenciālajam reģistrēt
ājam un Aģentūrai 5. punktā noteiktajā gal
īgajā termiņā, Aģentūra pēc pieprasījuma pie
ņem lēmumu par attiecīgo vai viņa pieprasīto 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā gad
ījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam. Iepriekšējais re
ģistrētājs (-i) var izvirzīt prasību pret potenci
ālo reģistrētāju 50% apmērā no savām
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas.  

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara zin
āmas savas izmaksas potenciālajam reģistrēt
ājam un Aģentūrai 5. punktā noteiktajā gal
īgajā termiņā, Aģentūra pēc pieprasījuma pie
ņem lēmumu par attiecīgo vai viņa pieprasīto 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā gad
ījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam. Iepriekšējais re
ģistrētājs (-i) var izvirzīt prasību pret potenci
ālo reģistrētāju segt daļu no izmaksām, ko 
aprēķina saskaņā ar 8.a pantu un piemēro 
valsts tiesas.  

Grozījums Nr. 143
25. panta 8.a punkts (jauns)
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8.a Aģentūra atver norēķinu kontu visiem 
reģistrētājiem. Aģentūra pārbauda pirmās 
reģistrācijas izmaksas. Jebkuram n
ākamajam reģistrētājam, kas dala vai gūst 
labumu no sākotnējās reģistrācijas, būs j
āmaksā līdzvērtīga summa viņa daļai no s
ākotnējām kopējām izmaksām, ar to 
saprotot, ka katrs reģistrētājs samazina 
savas iestāšanās izmaksas un vienlaicīgi arī
tiem, kuri ir jau reģistrējušies. Tiem, kuri ir 
jau reģistrējušies, tiks atlīdzināts tādā
apjomā, kāda ir viņu izmaksu daļa pēc 
jaunajām reģistrācijām. 

Pamatojums

The purpose is that every registrant will be interested in sharing his registration as soon as 
possible with as many people as possible in order to lower his financial burden.  

Grozījums Nr. 144
26. pants

Pienākums iepriekšēji reģistrēt pak
āpeniski ieviešamas vielas

svītrots

1. Lai gūtu labumu no 21. pantā paredzētā
pārejas režīma, katrs potenciālais pak
āpeniski ieviešamas vielas reģistrētājs 
iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto inform
āciju Aģentūras noteiktajā formātā saskaņ
ā ar 108. pantu:
a) vielas nosaukums un, kur iespējams, 
vielu grupa, ieskaitot tās Einecs un CAS 
numuru, ja ir,

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas vārds,
c) paredzamais galīgais reģistrācijas/tonnā
žas diapazona termiņš,

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību nor
āde, attiecībā uz kurām viņam ir attiecīgi p
ētījumi vai pieejama informācija reģistr
ācijas informācijas prasību nolūkā, ja ir,
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e) paziņojums par to, vai d) apakšpunktā
minētie pētījumi sevī ietver testus ar 
mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai vi
ņš apsver apstiprinošas deklarācijas iesnieg
šanu 9. panta a) punkta x) apakšpunkta 
izpratnē saistībā ar savu reģistrāciju.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot saska
ņā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo 
informāciju ar šiem gala punktiem/īpašīb
ām, attiecībā uz kurām nepieciešami pēt
ījumi.

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

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā termi
ņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām viel
ām, ko ražo vai importē 1 000 tonnu vai liel
ākā apjomā vienā gadā,

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā termi
ņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām viel
ām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai lielāk
ā apjomā vienā gadā.
3. Reģistrētāji, kuri neiesniedz saskaņā ar 
1. punktu prasīto informāciju, nevar 
atsaukties uz 21. pantu.

4. Pakāpeniski ieviešamo vielu ražotāji un 
importētāji, kas to ražo vai importē apjomā, 
kas mazāks par 1 tonnu gadā, kā arī pak
ārtotie lietotāji var iesniegt Aģentūrai 1. 
punktā minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.
5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. 
punktu iesniegto informāciju datubāzē. A
ģentūra piešķir piekļuvi šiem datiem, kas 
apkopoti par katru vielu, tiem ražotājiem 
un importētājiem, kuri iesnieguši inform
āciju par šo vielu saskaņā ar 1. – 4. 
punktu. Arī dalībvalstu atbildīgajām iestād
ēm ir piekļuve šiem datiem.

Pamatojums

Deleted from Title III because preregistration should, as a matter of course, be regulated in 
Title IIa on registration (see in particular Articles 20a and 22 of the latter title). From the 
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point of view of reducing animal experiments, preregistration is unnecessary.

Grozījums Nr. 145
27. panta 1. punkts

1. Visi ražotāji un importētāji, kuri Aģentūrai 
iesnieguši informāciju saskaņā ar 26. pantu 
par vienām un tām pašām pakāpeniski ievie
šamām vielām, ir vielu informācijas apmaiņas 
foruma (Sief) dalībnieki.

1. Visi ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji, kuri Aģentūrai iesnieguši inform
āciju saskaņā ar 22.a pantu par vienām un t
ām pašām pakāpeniski ieviešamām vielām, ir 
vielu informācijas apmaiņas foruma (Sief) dal
ībnieki. 

Pamatojums

Downstream users should have access to SIEF to share hazard & exposure data. Follows 
from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information must now be 
notified under Article 22a in the substance register.

Grozījums Nr. 146
28. panta 1. punkts

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku testē
šana, lai ievērotu prasības attiecībā uz inform
āciju reģistrācijas nolūkā, Sief dalībnieks iev
āc 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 j
āveic mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pēt
ījumu divu mēnešu laikā pēc 26. panta 
2. punktā noteiktā galīgā termiņa. 

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku testē
šana, lai ievērotu prasības attiecībā uz inform
āciju reģistrācijas nolūkā, Sief dalībnieks iev
āc ziņas, vai nav pieejams attiecīgs pētījums, 
iepazīstoties ar 22.b pantā minēto vielu re
ģistru un sazinoties ar pārējiem sava Sief dal
ībniekiem. Ja Sief ietvaros attiecīgais pēt
ījums ir pieejams, šī Sief dalībnieks, kuram b
ūtu jāveic mugurkaulnieku tests, pieprasa šo 
pētījumu. 

Pamatojums

Follows from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information will 
instead be contained in the substance register referred to in Article 22b.

Requests for existing studies involving animal experiments should not be subject to a time 
limit, since studies will be required either in order to compile core information within the 
meaning of Article 22c or else at the time of registration. Furthermore, it must be permissible 
to request studies at an earlier stage if, for example, the intention is to register earlier.
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Grozījums Nr. 147
28. panta 2. punkts

2. Ja Sief ietvaros nav pieejams attiecīgs pēt
ījums, kurā ietverti testi ar 
mugurkaulniekiem, dalībnieks sazinās ar pār
ējiem tā Sief dalībniekiem, kurā iesniegta 
informācija par tās pašas vai līdzīgas vielas 
lietojumu un kuriem varētu vajadzēt veikt šo 
pētījumu. Viņi veic visas saprātīgās darbības, 
lai panāktu vienošanos par to, kurš pētījumu 
veiks pārējo dalībnieku vārdā.

2. Ja Sief ietvaros nav pieejams attiecīgs pēt
ījums, kurā ietverti testi ar 
mugurkaulniekiem, dalībnieks sazinās ar pār
ējiem tā Sief dalībniekiem, kuri ir iesnieguši 
informāciju par tās pašas vai līdzīgas vielas 
lietojumu vai par lietojumu kategorijām un 
iedarbības kategorijām un kuriem varētu 
vajadzēt veikt šo pētījumu. Viņi veic visas 
saprātīgās darbības, lai panāktu vienošanos 
par to, kurš pētījumu veiks pārējo dalībnieku 
vārdā.

Grozījums Nr. 148
28.a pants (jauns)

28.a pants
Kompetence un tiesiskā aizsardzība

1. Ja nav noteikts citādi, Aģentūra saskaņā
ar šo sadaļu ir kompetenta pieņemt l
ēmumus. 
2. Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
atbilstoši šai sadaļai, var pārsūdzēt saskaņā
ar 87., 88. un 89. pantu. 

Pamatojums

For clarity, it should be expressly stated that the Agency is competent for the purposes of 
Title III as a whole. Rather than listing cases as and where they arise, the right of appeal 
should be laid down in one place.

Grozījums Nr. 149
29. panta 1.a punkts (jauns)
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Tas neattiecas uz vielām un preparātiem, 
ko laiž apgrozībā, tās vienreizēji piegādājot 
zinātniskajiem pētījumiem un izstrādēm 
mazāk par 1 kg gadā.

Pamatojums

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
(for a university teacher, for instance) would be going too far.

Grozījums Nr. 150
29. panta 6. punkta 2. daļa

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijus ievieto drošības datu lapas 
pielikumā.

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgās lietojumu un iedarbības 
kategorijas, tostarp kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenāriju aprakstu ievieto dro
šības datu lapas pielikumā un/vai dod iespēju 
tam piekļūt elektroniski. 

Pamatojums

UEC are the main instrument for the structured transfer of information on risk management 
measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use along the supply 
chain. They support the actors in the supply chain in their own risk assessment and in the 
establishment of a safety data sheet for the subsequent actors in the supply chain.

Grozījums Nr. 151
29. panta 7. punkts

7. Attiecībā uz noteiktiem lietojumiem pak
ārtotais lietotājs izmanto attiecīgo inform
āciju no viņam nodotās drošības datu lapas.

7. Attiecībā uz noteiktām iedarbības 
kategorijām pakārtotais lietotājs izmanto 
attiecīgo informāciju no viņam nodotās droš
ības datu lapas.

Pamatojums

It is unnecessary for safety data sheets to have to be sent out again purely because the 
regulation had entered into force, even when users already had them.

Grozījums Nr. 152
29. panta 8. punkts
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8. Drošības datu lapu sniedz papīra versijā
vai elektroniski, vēlākais, pirmajā vielas pieg
ādes laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
Piegādātāji to atjaunina bez kavēšanās šādos 
gadījumos:

8. Ja pirms šīs regulas stāšanās spēkā
netiek iesniegta drošības datu lapa atbilsto
ši 29. panta 6. punkta prasībām, drošības 
datu lapu sniedz papīra versijā vai 
elektroniski, vēlākais, pirmajā vielas piegādes 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Piegādāt
āji to atjaunina bez kavēšanās šādos gad
ījumos:

Pamatojums

See justification to amendment to Article 29, paragraph 7.

Grozījums Nr. 153
30. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) 18. panta 1. punktā minētais reģistr
ācijas numurs (-i), ja ir,

svītrots

Pamatojums

If substances not classed as dangerous are used in preparations, their registration numbers 
should not have to be specified on safety data sheets when the mandatory particulars for 
safety data sheets concerning dangerous preparations are confined to the registration 
numbers of hazardous ingredients and non-hazardous ingredients are excluded.

Grozījums Nr. 154
30.a pants (jauns)

30.a pants

Pienākums paziņot informāciju par vielām 
izstrādājumos

1. Piegādes ķēdes dalībnieks augšup pieg
ādes ķēdē, kurš kādā izstrādājumā izmanto 
pašu vielu vai tā ir iekļauta preparātā, un šī
viela jālicenzē saskaņā ar 54. panta a) – f) 
apakšpunktiem un/vai ir klasificējama kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548, uz dal
ībnieku lejup piegādes ķēdē pieprasījumu 
sniedz informāciju, ka izstrādājums satur 
attiecīgo vielu.
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2. Komisija saskaņā ar 130. panta 
3. punktu lemj par to, kā šajā pantā minētā
informācija sniedzama.

3. Izstrādājuma ražotājs vai importētājs pēc 
patērētāja pieprasījuma sniedz šādu inform
āciju: 
a) vai saskaņā ar 54. pantu izstrādājums 
satur kādas vielas, kuras jālicenzē; 

b) ja tā ir, tad kuras šādas vielas izstrād
ājums satur.

Pamatojums

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. However, the information flow stops when a chemical 
enters an article. This amendment makes sure that actors further down the supply chain for 
articles receive information which makes it possible to contribute to better risk management 
of uses of chemicals in articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
directive) and to provide information to consumers.

Grozījums Nr. 155
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 pieg
ādātājam attiecībā uz savu lietojumu 
sagatavot kaitīgas iedarbības ierobežošanas 
scenāriju piegādātāja ķīmiskās drošības nov
ērtējumā.

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir tiesības 
rakstveidā darīt zināmu lietojumu, lietojuma 
kategorijas vai iedarbības kategorijas ražot
ājam, importētājam vai pakārtotajam lietot
ājam, kurš viņam piegādā vielu ar mērķi tās
padarīt par noteiktu lietojumu, kā minēts 
3. panta 25. punktā un 3. panta 30. punktā. 
To darot, viņš sniedz pietiekamu informāciju, 
lai ļautu savam piegādātājam tās ņemt vērā
piegādātāja ķīmiskās drošības novērtējumā.

Pamatojums

Instead of specifying individual uses, categories of use and exposure categories should be 
deemed to suffice, thus ensuring that users will not have to reveal any business or trade 
secrets to their upstream suppliers.

A downstream user should be able to indicate one or more additional use and exposure 
categories to his supplier. The use and exposure categories should be the basis for the 
information along the supply chain. UEC are the main instrument for the structured transfer 



AD\576536LV.doc 65/107 PE 357.691v04-00

LV

of information on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and 
conditions of use along the supply chain. They support the actors in the supply chain in their 
own risk assessment and in the establishment of a safety data sheet for the subsequent actors 
in the supply chain.

Grozījums Nr. 156
34. panta 3. punkts

3. Attiecībā uz reģistrētām vielām ražotājs 
vai importētājs ievēro 13. pantā noteiktās 
saistības, pirms viņš nākamo reizi piegādā
vielu pakārtotajam lietotājam, kurš izdarījis 
pieprasījumu, ar nosacījumu, ka šis piepras
ījums izdarīts vismaz vienu mēnesi pirms pieg
ādes vai 1 mēnesi pēc pieprasījuma atkarībā
no tā, kas notiek vēlāk. Attiecībā uz pak
āpeniski ieviešamām vielām ražotājs vai 
importētājs ievēro 13. pantā noteiktās saist
ības pirms 21. pantā noteiktā attiecīgā galīgā
termiņa, ar nosacījumu, ka pakārtotais lietot
ājs savu pieprasījumu izdara vismaz 12 mēne
šus pirms konkrētā galīgā termiņa.

3. Attiecībā uz reģistrētām vielām ražotājs 
vai importētājs ievēro 13. pantā noteiktās 
saistības, pirms viņš nākamo reizi piegādā
vielu pakārtotajam lietotājam, kurš izdarījis 
pieprasījumu par lietojumu, lietojumu 
kategorijām vai iedarbības kategorijām, ar 
nosacījumu, ka šis pieprasījums izdarīts 
vismaz vienu mēnesi pirms piegādes vai 1 m
ēnesi pēc pieprasījuma atkarībā no tā, kas 
notiek vēlāk. Attiecībā uz pakāpeniski ievie
šamām vielām ražotājs vai importētājs ievēro 
13. pantā noteiktās saistības pirms 21. pantā
noteiktā attiecīgā galīgā termiņa, ar nosac
ījumu, ka pakārtotais lietotājs savu piepras
ījumu izdara vismaz 12 mēnešus pirms konkr
ētā galīgā termiņa.

Grozījums Nr. 157
34. panta 4. punkts

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā veid
ā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās drošības zi
ņojumu saskaņā ar XI pielikumu attiecībā uz 
jebkuru lietojumu, kas ir ārpus drošības datu 
lapā ierosinātajā kaitīgās iedarbības ierobežo
šanas scenārijā aprakstītajiem nosacījumiem.

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā veid
ā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās drošības zi
ņojumu saskaņā ar XI pielikumu attiecībā uz 
jebkuru lietojumu, lietojuma kategoriju vai 
iedarbības kategoriju, kas ir ārpus drošības 
datu lapā ierosinātajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā vai noteikto 
lietojuma kategoriju un iedarbības 
kategoriju aprakstītajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Downstream users, especially SMEs, should not have to produce a chemical safety report 
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whenever they have put a substance to an individual use not in accordance with the supplier’s 
indications. Instead, that requirement should apply only when they depart from categories of 
use or exposure categories.

Grozījums Nr. 158
35. panta 1. punkts

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, ko 
reģistrējis dalībnieks augšup piegādes ķēdē
saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi pakārtotie 
lietotāji Aģentūrai dara zināmu šī panta 
2. punktā norādīto informāciju, ja viņiem ir 
nodota drošības datu lapa, kurā iekļauts kait
īgās iedarbības ierobežošanas scenārijs un 
pakārtotais lietotājs izmanto vielu ārpus šajā
kaitīgās iedarbības ierobežošanas scenārijā
aprakstītajiem nosacījumiem.

1. Pirms saskaņā ar lietojuma kategoriju 
vai iedarbības kategoriju uzsākt konkrētu 
vielas lietošanu, ko reģistrējis dalībnieks aug
šup piegādes ķēdē saskaņā ar 5. vai 
16. pantu, visi pakārtotie lietotāji Aģentūrai 
dara zināmu šī panta 2. punktā norādīto 
informāciju, ja viņiem ir nodota drošības datu 
lapa, kurā iekļauts kaitīgās iedarbības ierobe
žošanas scenārijs, lietojuma kategorija vai 
iedarbības kategorija un pakārtotais lietotājs 
izmanto vielu ārpus datu lapā aprakstītajiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 159
35. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) īss vispārējs lietojuma (-u) apraksts, e) īss vispārējs lietojuma (-u), lietojuma 
kategoriju vai iedarbības kategoriju
apraksts,

Grozījums Nr. 160
38. panta 1. punkts

1. 39. – 43. panta nolūkā atbildīgā iestāde ir t
ās dalībvalsts atbildīgā iestāde, kurā notiek 
ražošana vai ir reģistrēts importētājs.

1. 39. – 46. panta nolūkā atbildīgā iestāde ir 
Aģentūra. Tomēr daudzas procedūras var 
ar protokolu tikt nodotas dalībvalstu atbild
īgajai iestādei.

Pamatojums

In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
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responsibilities. Hence, the Agency should be responsible for evaluation at the Community 
level, assisted and advised by Member State authorities and the Member State Committee 
which is the technical advisory body under the REACH system. It is important to create a 
level playing field between Member State authorities.

Grozījums Nr. 161
38. panta 1.a punkts (jauns)

1.a 39. – 43. panta nolūkā attiecīgā gad
ījumā no dalībvalsts komitejas, kas minēta 
72. panta e) apakšpunktā, jāpieprasa 
atzinums.

Pamatojums

The Agency shall work using advice from and in cooperation with the Member State 
authorities, but shall retain full responsibility for any decision taken.

Grozījums Nr. 162
38. panta 2. punkts

2. Ja vairāki ražotāji vai importētāji ir 
izveidojuši konsorciju saskaņā ar 10. vai 
17. pantu, atbildīgā iestāde ir viena ražot
āja vai importētāja, kurš iesniedz Aģentūrai 
datus pārējo vārdā saskaņā ar 10. vai 
17. pantu, atbildīgā iestāde.

svītrots

Grozījums Nr. 163
39. pants

Testēšanas priekšlikumu pārbaude svītrots

1. Atbildīgā iestāde pārbaude jebkuru re
ģistrācijā vai pakārtotā lietotāja ziņojumā
noteikto testēšanas priekšlikumu attiecībā
uz VII un VIII pielikumā norādīto inform
ācijas sniegšanu par vielu.
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2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 
1. punktu, atbildīgā iestāde izveido viena 
no šeit minētajiem lēmumiem projektu, un 
šo lēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 
49. pantā noteikto procedūru:

a) lēmums, kas prasa attiecīgajam reģistrēt
ājam (-iem) vai pakārtotajam lietotājam (-
iem) veikt ierosināto testu un nosaka testa 
rezultātu apkopojuma vai izvērsta pētījuma 
apkopojuma, ja tā prasīts I pielikumā, 
iesniegšanas galīgo termiņu,

b) lēmums saskaņā ar a) apakšpunktu, ta
ču modificējot nosacījumus, saskaņā ar k
ādiem testu veic,

c) lēmums, kurā noraida testēšanas priek
šlikumu.
3. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai nepiecie
šamo informāciju.

Pamatojums

Testing proposals will not need to be submitted, because all information relevant to safe use 
will have already been provided at the time of registration. The competent authority/Agency 
will consequently not be called upon to examine such proposals.

Grozījums Nr. 164
40. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Atbildīgā iestāde var pārbaudīt jebkuru re
ģistrāciju, lai pārliecinātos par vienu vai 
abiem no šeit minētā:

1. Aģentūra var pārbaudīt jebkuru reģistr
āciju, lai pārliecinātos par vienu vai abiem no 
šeit minētā:

Grozījums Nr. 165
40. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) ka saskaņā ar 9. pantu iesniegtajā tehniskaj
ā dokumentācijā informācija atbilst 9., 11. un 
12. panta un IV – VIII pielikuma prasībām,

a) ka saskaņā ar 9., 12. un 13. pantu 
iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā inform
ācija atbilst šo pantu un ar tiem saistīto 
pielikumu prasībām,
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Grozījums Nr. 166
40. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) ka tehniskajā dokumentācija iesniegto 
standarta informācijas prasību un ar to 
saistīto pamatojumu adaptācija atbilst 
noteikumiem, kas attiecas uz šādām V –
VIII pielikumā noteiktajām adaptācijām, 
un IX pielikumā noteiktajiem 
pamatnoteikumiem.

svītrots

Pamatojums

The Agency should be allowed to examine all documents submitted.

Grozījums Nr. 167
Article 40, paragraph 2

2. Pamatojoties uz saskaņā ar 1. punktu 
veikto pārbaudi, atbildīgā iestāde var 
sagatavot lēmuma projektu, kurā no reģistrēt
āja (-iem) prasa iesniegt jebkādu informāciju, 
kas nepieciešama, lai reģistrācija (-as) 
atbilstu attiecīgajām informācijas prasībām, 
un šo lēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. 
pantā noteikto procedūru.

2. Pamatojoties uz saskaņā ar 1. punktu 
veikto pārbaudi, Aģentūra var sagatavot l
ēmuma projektu, kurā no reģistrētāja (-iem) 
prasa iesniegt jebkādu informāciju, kas 
nepieciešama, lai reģistrācija (-as) atbilstu 
attiecīgajām informācijas prasībām, un šo l
ēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantā
noteikto procedūru.

Grozījums Nr. 168
41. panta 1. punkts

1. Atbildīgā iestāde pārbauda jebkuru inform
āciju, kas iesniegta, izpildot saskaņā ar 
39. vai 40. pantu pieņemto lēmumu, un 
nepieciešamības gadījumā izveido jebkādu 
atbilstošu lēmumu projektus saskaņā ar 
39. vai 40. pantu.

1. Aģentūra pārbauda jebkādu saistībā ar l
ēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 40. pantu, 
iesniegto informāciju un nepieciešamības gad
ījumā sagatavo atbilstošu lēmumu projektus 
saskaņā ar 40. pantu.
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Grozījums Nr. 169
41. panta 2. punkts

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

2. Kolīdz tehniskās dokumentācijas pārbaude 
ir pabeigta Aģentūra informē Komisiju, re
ģistrētāju un pārējo dalībvalstu atbildīgās iest
ādes 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 might be of use for registration procedures or 
restrictions processes.

Grozījums Nr. 170
42. pants

Testēšanas priekšlikumu pārbaudes proced
ūra un laika periodi

svītrots

1. Atbildīgā iestāde, kas uzsāk testēšanas 
priekšlikuma novērtēšanu saskaņā ar 
39. pantu, attiecīgi par to informē Aģent
ūru.

2. Atbildīgā iestāde sagatavo lēmuma 
projektu saskaņā ar 39. panta 2. punktu 
120 dienu laikā pēc reģistrācijas vai pak
ārtotā lietotāja ziņojuma, kurā minēts testē
šanas priekšlikums, saņemšanas no Aģent
ūras.

3. Pakāpeniski ieviešamu vielu gadījumā
atbildīgā iestāde sagatavo lēmumu 
projektus saskaņā ar 39. panta 2. punktu:
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a) 5 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās sp
ēkā attiecībā uz visām reģistrācijām, kas sa
ņemtas 21. panta 1. punktā minētā galīgajā
termiņā un satur testēšanas priekšlikumus, 
lai izpildītu VII un VIII pielikumā paredzēt
ās prasības attiecībā uz informāciju,

b) 9 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās sp
ēkā attiecībā uz visām reģistrācijām, kas sa
ņemtas 21. panta 2. punktā minētā galīgajā
termiņā un satur testēšanas priekšlikumus, 
lai izpildītu tikai VII pielikumā paredzētās 
prasības attiecībā uz informāciju,
c) pēc a) un b) apakšpunktā noteiktā termi
ņa attiecībā uz jebkuru reģistrāciju, kas 
satur testēšanas priekšlikumus un saņemta 
21. panta 3. punktā paredzētajā termiņā.
4. Kad dalībvalsts atbildīgā iestāde beidz 
savu novērtēšanas darbību saskaņā ar
39. pantu attiecībā uz pakāpeniski ievie
šamo vielu, tā attiecīgi par to informē A
ģentūru.

Pamatojums

All information relevant to safe use will have already been provided at the time of 
registration. Testing proposals will not therefore need to be submitted nor need the Agency be 
notified.

Grozījums Nr. 171
43. panta 1. punkts

1. Atbildīgā iestāde, kas uzsāk reģistrācijas 
atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 
40. pantu, attiecīgi par to informē Aģent
ūru.

svītrots

Pamatojums

Testing proposals will not need to be submitted, because all information relevant to safe use 
will have already been provided at the time of registration.
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Grozījums Nr. 172
43. panta 2. punkts

2. Atbildīgā iestāde sagatavo lēmuma 
projektu saskaņā ar 40. panta 2. punktu 12 m
ēnešu laikā pēc vielas novērtēšanas uzsāk
šanas.

2. Aģentūra sagatavo lēmuma projektu saska
ņā ar 40. panta 2. punktu 12 mēnešu laikā p
ēc vielas novērtēšanas uzsākšanas.

Grozījums Nr. 173
43. panta 3. punkts

3. Kad dalībvalsts atbildīgā iestāde beidz 
savu novērtēšanas darbību saskaņā ar 
40. pantu attiecībā uz pakāpeniski ievie
šamo vielu, tā attiecīgi par to informē A
ģentūru.

svītrots

Grozījums Nr. 174
43.a pants

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izstrādā vielu prioritātes noteikšanas krit
ērijus, pievēršot uzmanību turpmākajam
novērtēšanas procesam. Prioritātes noteik
šana pamatojas uz pieeju, kas balstīta uz 
risku. Novērtēšanas kritēriji sevī ietver b
īstamības datu, kaitīgās iedarbības datu un 
tonnāžas diapazonu izskatīšanu. Aģentūra 
pieņem lēmumu par vielu prioritātes noteik
šanas kritērijiem turpmākas novērtēšanas 
nolūkā. Dalībvalstis izmanto šos kritērijus 
savu slīdošo plānu sagatavošanā.

Lai nodrošinātu konsekventu un p
ārredzamu pieeju, Aģentūra, ņemot vērā
risku, izstrādā kritērijus lēmumiem par vielu 
atlasi novērtēšanas procesam. Novērtēšanas 
kritēriji ietver bīstamības datu, kaitīgās iedarb
ības datu un ieteiktās riska pārvaldības pas
ākumus. Šajos kritērijos jāmin apstākļi, k
ādos atbilstoši II sadaļai piegādātā inform
ācija un tehniskās dokumentācijas novērt
ējums VI sadaļas nozīmē ir nepietiekami šīs 
vielas un tās noteikta (-u) lietojuma (-u) 
riska novērtēšanai un riska pārvaldībai.

Pamatojums

The Agency must have criteria in order to justify any decisions on further evaluation, and 
such Pamatojumss must be based on transparent considerations.
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Grozījums Nr. 175
43.aa panta 1. punkts

1. Dalībvalsts iekļauj vielu slīdošajā plānā
ar mērķi, ka tā kļūst atbildīgās iestādes 
uzdevums 44., 45. un 46. panta nolūkā, ja 
šai dalībvalstij vai nu tehniskās dokument
ācijas novērtēšanas rezultātā, ko veikusi šīs 
dalībvalsts atbildīgā iestāde, kā minēts 
saskaņā ar 38. pantu, vai jebkāda cita 
atbilstoša avota, ieskaitot informāciju re
ģistrācijas tehniskajā dokumentācijā, dēļ ir 
iemesls domāt, ka viela rada risku veselībai 
vai apkārtējai videi, jo īpaši pamatojoties uz 
vienu no šeit minētajiem iemesliem:

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

Pozitīva lēmuma gadījumā Aģentūra attiec
īgo vielu 44. līdz 46. panta nolūkā iekļauj sl
īdošajā plānā. Ievērojot pastāvošo risku, 
šim plānam jāpiešķir prioritāte.

a) vielas strukturāla līdzība ar zināmām 
vielām, kas rada bažas, vai vielām, kas ir 
noturīgas un kam ir tendence bioloģiski 
akumulēties, un šī līdzība vedina domāt, ka 
vielai vai vienam vai vairākiem tās p
ārveides produktiem ir īpašības, kas rada 
bažas, vai tā ir noturīga un ar tendenci 
bioloģiski akumulēties,

b) apkopotā tonnāža no vairāku reģistrēt
āju iesniegtajām reģistrācijām.

Pamatojums

Substance evaluation cannot be set in motion unless the criteria set out in Article 43 are met,

Grozījums Nr. 176
43.aa panta 2. punkts
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2. 1. punktā minētais slīdošais plāns aptver tr
īs gadu periodu, ik gadu tiek atjaunināts, un 
tajā precizētas vielas, kuras dalībvalsts plāno
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts iesniedz sl
īdošo plānu Aģentūrai un pārējām dal
ībvalstīm līdz katra gada 28. februārim. A
ģentūra var izdarīt savus piebildumus, un
dalībvalstis var nosūtīt Aģentūrai savus 
piebildumus vai izteikt savu interesi par 
vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. maijam.

2. 1. punktā minētais Kopienas slīdošais pl
āns aptver trīs gadu periodu, ik gadu tiek 
atjaunināts, un tajā precizētas vielas, kuras 
katrai dalībvalstij pieprasīs novērtēt katru 
gadu. Aģentūra iesniedz Kopienas slīdošo pl
ānu dalībvalstu iestādēm līdz katra gada 
28. februārim. Dalībvalstis var nosūtīt Aģent
ūrai savus piebildumus vai izteikt savu 
interesi par vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. maijam.

Pamatojums

The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Grozījums Nr. 177
43.aa panta 3. punkts

3. Gadījumos, kad attiecībā uz slīdošo plānu 
nav izteikti piebildumi vai neviena cita dal
ībvalsts nav izteikusi savu interesi, dal
ībvalsts šo slīdošo plānu pieņem. Atbildīgā
iestāde ir tās dalībvalsts atbildīgā iestāde, kas 
iekļāvusi vielu savā galīgajā slīdošajā plānā.

3. Gadījumos, kad attiecībā uz Kopienas sl
īdošo plānu nav izteikti piebildumi, šo slīdošo 
plānu uzskata par pieņemtu. Atbildīgā iest
āde ir tās dalībvalsts atbildīgā iestāde, kuru A
ģentūra pilnvarojusi veikt vielas novērt
ējumu Kopienas galīgajā slīdošajā plānā.

Pamatojums

After establishing the Community rolling plan for substance evaluation, the Agency will 
distribute the substance evaluations to Member State authorities on the basis of know-how.

Grozījums Nr. 178
43.aa panta 4. punkts

4. Gadījumos, kad divas vai vairākas dal
ībvalstis ir iekļāvušas vienu un to pašu vielu 
savos slīdošo plānu projektos vai pēc slīdo
šo plānu iesniegšanas ir izteikušas savu 
interesi par šīs pašas vielas novērtēšanu, 
atbildīgo iestādi 44., 45. un 46. panta nolūkā
nosaka saskaņā ar otrajā, trešajā un ceturtajā
apakšpunktā noteikto procedūru.

4. Gadījumos, kad divas vai vairākas dal
ībvalstis ir izteikušas savu interesi par šīs pa
šas vielas novērtēšanu, atbildīgo iestādi 44., 
45. un 46. panta nolūkā nosaka saskaņā ar 
otrajā, trešajā un ceturtajā apakšpunktā
noteikto procedūru.
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Aģentūra nodod jautājumu dalībvalsts 
komitejai, kāda paredzēta 72. panta 1. panta
e) apakšpunktā, turpmāk tekstā saukta “dal
ībvalsts komiteja”, lai vienotos par to, kura 
iestāde būs atbildīgā iestāde, ņemot vērā
principu, ka vielu sadalījums starp valstīm 
atspoguļo to proporciju kopējā Kopienas iek
šzemes kopproduktā. Kad vien tas iesp
ējams, prioritāte jāpiešķir dalībvalstīm, kas 
jau ir veikušas konkrētās vielas tehniskās 
dokumentācijas novērtēšanu saskaņā ar 39. 
– 43. pantu.

Aģentūra nodod jautājumu dalībvalsts 
komitejai, kāda paredzēta 72. panta 
1. punkta e) apakšpunktā, turpmāk tekstā
saukta “dalībvalsts komiteja”, lai vienotos 
par to, kura iestāde būs atbildīgā iestāde, 
ņemot vērā principu, ka vielu sadalījums 
starp valstīm atspoguļo to tehniskās spējas 
izstrādāt Kopienas slīdošo plānu un līdzvērt
īgu REACH direktīvas izraisītā tehnisko sp
ēju attīstības efekta sadalījumu starp ES 
dalībvalstīm.

Ja 60 dienu laikā pēc vēršanās pie tās dal
ībvalsts komiteja ir panākusi vienbalsīgu 
vienošanos, attiecīgās dalībvalstis attiecīgi 
pieņem savus galīgos slīdošos plānus. 
Atbildīgā iestāde ir tās dalībvalsts atbildīgā
iestāde, kas iekļāvusi vielu savā galīgajā sl
īdošajā plānā.

Ja 60 dienu laikā pēc vēršanās pie tās dal
ībvalsts komiteja ir panākusi vienbalsīgu 
vienošanos, Aģentūra attiecīgi pieņem
Kopienas galīgo slīdošo plānu.

Ja dalībvalsts komitejai neizdodas panākt 
vienbalsīgu vienošanos, Aģentūra iesniedz 
konfliktējošos atzinumus Komisijai, kas 
izlemj, kura iestāde būs atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru, un dalībvalstis attiecīgi pieņem 
savus galīgos slīdošos plānus.

Ja dalībvalsts komitejai neizdodas panākt 
vienbalsīgu vienošanos, Aģentūra iesniedz 
konfliktējošos atzinumus Komisijai, kas 
izlemj, kura iestāde būs atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru, un Aģentūra attiecīgi pieņem 
Kopienas galīgo slīdošo plānu.

Pamatojums

Self-evident when the Agency is given responsibility for establishing the Community rolling 
plan.

Grozījums Nr. 179
43.aa panta 5. punkts

5. Kolīdz atbildīgās iestādes ir noteiktas, A
ģentūra publicē galīgos slīdošos plānus sav
ā tīmekļa vietnē.

svītrots

Grozījums Nr. 180
43.aa panta 6. punkts
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6. Saskaņā ar 1.–4. punktu noteiktā atbildīgā
iestāde novērtē visas vielas savā slīdošajā pl
ānā saskaņā ar šo nodaļu.

6. Saskaņā ar 3. un 4. punktu noteiktā atbild
īgā iestāde novērtē visas tai pierakstītās 
vielas saskaņā ar šo nodaļu.

Grozījums Nr. 181
44. panta 1. punkts

1. Ja atbildīgā iestāde uzskata, ka aizdomu 
noskaidrošanas nolūkā ir nepieciešama 
papildu informācija atbilstoši minētajam 
43aa panta 1. punktā, ieskaitot, ja piem
ēroti, informāciju, kas nav prasīta V – VIII 
pielikumā, tā sagatavo lēmuma projektu, kur
ā 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 9., 
12., un 13. panta prasībām ir nepieciešama 
papildu informācija, tā sagatavo lēmuma 
projektu, kurā nosaka iemeslus un prasa no 
reģistrētāja (-iem) iesniegt papildu inform
āciju. Lēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 
49. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

In justified individual cases the Agency may decide to impose wider-ranging information 
requirements.

Grozījums Nr. 182
44. panta 4. punkts

4. Kad atbildīgā iestāde pabeidz savu novērt
ēšanas darbu saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, t
ā attiecīgi par to informē Aģentūru 12 mēne
šu 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 attiec
īgi par to informē reģistrētāju (-s) 12 mēnešu 
laikā pēc vielas novērtēšanas uzsākšanas. Ja 
galīgais termiņš ir pārsniegts, novērtēšanu 
uzskata par pabeigtu.

Grozījums Nr. 183
45. panta 1. punkts
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1. Atbildīgā iestāde savu vielas novērtējumu 
balsta uz visiem iepriekšējiem novērtējumiem 
saskaņā ar šo sadaļu. Visus lēmuma 
projektus, kuros saskaņā ar 44. pantu prasīta 
papildu informācija, var attaisnot tikai ar 
izmaiņām apstākļos vai jauniegūtām zināšan
ām.

1. Aģentūra savu vielas novērtējumu balsta 
uz visiem iepriekšējiem novērtējumiem saska
ņā ar šo sadaļu. Visus lēmuma projektus, 
kuros saskaņā ar 44. pantu prasīta papildu 
informācija, var attaisnot tikai ar izmaiņām 
apstākļos vai jauniegūtām zināšanām.

Grozījums Nr. 184
45. panta 2. punkts

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju papildu 
informācijas pieprasījumiem, Aģentūra 
uzrauga saskaņā ar 44. pantu sagatavotos l
ēmumu projektus, izstrādā kritērijus un 
nosaka prioritātes. Pēc iespējas saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru 
pieņem ieviešanas pasākumus. 

svītrots

Pamatojums

Follows from previous amendments, since responsibility now lies with the Agency as opposed 
to any national authority.

Grozījums Nr. 185
46. panta 1. punkts

1. Atbildīgā iestāde pārbauda jebkādu saistīb
ā ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
44. pantu, iesniegto informāciju un nepiecie
šamības gadījumā sagatavo atbilstošu l
ēmumu projektus saskaņā ar 44. pantu.

1. Aģentūra pārbauda jebkādu saistībā ar l
ēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 44. pantu, 
iesniegto informāciju un nepieciešamības gad
ījumā sagatavo atbilstošu lēmumu projektus 
saskaņā ar 44. pantu.

Grozījums Nr. 186
46. panta 2. punkts
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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 ieg
ūto informāciju Komisijas, Aģentūras un p
ārējo dalībvalstu rīcībā. Atbildīgā iestāde
informē Komisiju, Aģentūru, reģistrētāju un 
pārējo dalībvalstu atbildīgās iestādes par 
saviem secinājumiem attiecībā uz to, vai un k
ā lietot iegūto informāciju.

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

Pamatojums

Information obtained from evaluations might be of use for registration procedures or 
restrictions processes.

Grozījums Nr. 187
47. pants

Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem 
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 atbild
īgā iestāde, kuras teritorijā ražotne atrodas, 
var:

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

a) prasīt no reģistrētāja iesniegt papildu 
informāciju, kas ir tieši saistīta ar noteikto 
risku. Šim pieprasījumam līdzi jādod 
rakstveida pamatojums,

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

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

Pamatojums
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The Agency may, on its own initiative and at the justified request of the Member State's 
competent authority, also examine intermediates.

Grozījums Nr. 188
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.aa vai 44. pantu, attiecīgajam reģistrēt
ājam (-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.

Grozījums Nr. 189
48. panta 2. punkts

2. Ja reģistrētājs ir izbeidzis ražot vai import
ēt vielu, viņš informē par šo faktu atbildīgo 
iestādi, ievērojot to, ka viņa reģistrācija
vairs nebūs derīga un no viņa vairs nevar 
pieprasīt papildu informāciju attiecībā uz šo 
vielu, ja vien viņš neiesniedz jaunu reģistr
āciju.

2. Ja reģistrētājs ir izbeidzis ražot vai import
ēt vielu, viņš informē par šo faktu Aģentūru, 
ievērojot to, ka viņa no reģistrācijas izrietoš
ās tiesības nav spēkā un ka šajā laikā no vi
ņa vairs nevar pieprasīt papildu informāciju 
attiecībā uz šo vielu. Ja reģistrētājs pilnībā p
ārtrauc ražot vai importēt vielu, tad vielas 
reģistrācija pēc trim gadiem vairs nav der
īga, ja vien reģistrētājs pirms šī termiņa 
izbeigšanās reģistrācijas procedūrā iegūtās 
tiesības nenodod trešai personai.

Pamatojums

It often happens that manufacturing or importation ceases only temporarily. Automatic loss 
of validity of the registration would be unreasonable. Under the second sentence the 
registration will remain valid for a transitional period of three years to enable the registrant 
to assign his legal status to a third party (cf. Article 6b(1)).
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Grozījums Nr. 190
48. panta 3. punkts

3. Reģistrētājs var pārtraukt vielas ražo
šanu vai importēšanu, saņemot lēmuma 
projektu. Tādos gadījumos viņš informē
atbildīgo iestādi par šo faktu, ievērojot to, 
ka viņa reģistrācija vairs nebūs derīga un 
no viņa vairs nevar pieprasīt papildu 
informāciju attiecībā uz šo vielu, ja vien vi
ņš neiesniedz jaunu reģistrāciju.

3. Piemēro arī 1. punktu, ja reģistrētājs p
ārtrauc ražot vai importēt vielu pēc l
ēmuma projekta saņemšanas.

Pamatojums

The arrangement proposed should also apply in cases where a registrant no longer wishes to 
manufacture or import the substance after he has received the draft decision.

Grozījums Nr. 191
48. panta 4. punkta a) apakšpunkts

a) ja atbildīgā iestāde sagatavo tehnisko lietu 
saskaņā ar XIV pielikumu, secinot, ka pastāv 
potenciāls cilvēku vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas pamato papildu inform
ācijas nepieciešamību,

a) ja Aģentūra sagatavo tehnisko lietu saska
ņā ar XIV pielikumu, secinot, ka pastāv 
potenciāls cilvēku vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas pamato papildu inform
ācijas nepieciešamību,

Grozījums Nr. 192
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts atbildīgā iestāde informē A
ģentūru 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 dal
ībvalstu atbildīgajām iestādēm.

1. Aģentūra izplata tās lēmuma projektu
kopā ar jebkādiem piebildumiem saskaņā ar 
40., 41., 43., 43.aa un 44. pantu pārējo dal
ībvalstu atbildīgajām iestādēm.

Pamatojums
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Consistent with Article 43a bis (1).

Grozījums Nr. 193
49. panta 2. punkts

2. 30 dienu laikā pēc izplatīšanas pārējo dal
ībvalstu atbildīgās iestādes var ierosināt A
ģentūrai grozījumus lēmuma projektā, nos
ūtot kopiju atbildīgajai iestādei. Minētā
perioda laikā Aģentūra var ierosināt groz
ījumus lēmuma projektā, nosūtot kopiju 
atbildīgajai iestādei.

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

Pamatojums

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.

Grozījums Nr. 194
49. panta 4. punkts

4. Ja Aģentūra saņem priekšlikumu par groz
ījumu, tā var mainīt lēmuma projektu. Aģent
ūra 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 groz
ījumu, tā var mainīt lēmuma projektu. Aģent
ūra apsver priekšlikumu un pieņem lēmumu 
15 dienu laikā pēc tam, kad beidzies 2. punkt
ā minētais 30 dienu periods. 

Pamatojums

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.

Grozījums Nr. 195
49. panta 5. punkts
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5. Aģentūra nekavējoties informē par 
jebkuru priekšlikumu visus attiecīgos re
ģistrētājus vai pakārtotos lietotājus un ļauj 
viņiem iesniegt savus piebildumus 30 dienu 
laikā. Dalībvalsts komiteja ņem vērā visus 
saņemtos piebildumus. 

svītrots

Grozījums Nr. 196
49. panta 6. punkts

6. Ja 60 dienu laikā pēc paziņojuma dal
ībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu vieno
šanos par lēmuma projektu, Aģentūra 
attiecīgi pieņem šo lēmumu.

svītrots

Ja dalībvalsts komitejai neizdodas panākt 
vienbalsīgu vienošanos, tā 60 dienu laikā p
ēc paziņošanas pieņem atzinumu saskaņā
ar 81. panta 8. punktu. Aģentūra iesniedz 
šo atzinumu Komisijai.

Grozījums Nr. 197
49. panta 7. punkts

7. 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas 
Komisija sagatavo lēmuma projektu, ko pie
ņem saskaņā ar 130. panta 2. punktā
paredzēto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 198
50. pants

Ar mugurkaulniekiem saistīto testu izmaksu 
dalīšana bez vienošanās reģistrētāju starpā

Ar mugurkaulniekiem saistīto testu izmaksu 
dalīšana bez vienošanās reģistrētāju starpā

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

1. Ja reģistrētājs vai pakārtotais lietotājs veic 
testu citu vārdā, viņi visi vienlīdzīgi dala šī p
ētījuma izmaksas.
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2. 1. pantā minētajā gadījumā reģistrētājs 
vai pakārtotais lietotājs, kurš veic testu, 
iesniedz visiem attiecīgajiem pārējiem dal
ībniekiem testa kopiju.

3. Personai, kas veic un iesniedz pētījumu 
attiecīgi ir prasība pret pārējiem. Pārējie 
izvirza prasību par pētījuma kopijas saņem
šanu. Jebkura iesaistītā persona var izvirzīt 
prasību, lai aizliegtu citai personai vielu ra
žot, importēt vai laist tirgū, ja šī persona 
vai nu nenomaksā savu izmaksu daļu, vai 
nenodrošina garantiju šajā apjomā, vai arī
neiesniedz veiktā pētījuma kopiju. Visas 
prasības piemēro valsts tiesas. Jebkura 
persona var izvēlēties iesniegt savu prasību 
par atlīdzību arbitrāžas padomē un akceptēt 
arbitrāžas rīkojumu.

Grozījums Nr. 199
51. panta 1. punkts

Dalībvalstu pienākumi sniegt ziņojumus A
ģentūrai

Pienākumi sniegt ziņojumus

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

Līdz katra gada 28. februārim Aģentūra
iesniedz ziņojumu par iepriekšējā kalendārajā
gadā gūtajām sekmēm tās pienākumu veikšan
ā attiecībā uz testēšanas priekšlikumu p
ārbaudi Aģentūra bez kavēšanās publicē šo 
informāciju savā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.

Grozījums Nr. 200
53. panta 1. punkta a) apakšpunkts
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a) šīs vielas lietojums (-i) tīrā veidā vai prepar
ātā vai šīs vielas iekļaušana izstrādājumā, kā d
ēļ viela ir laista tirgū vai kā dēļ viņš pats lieto 
šo vielu, nav licencēta saskaņā ar 57. – 61. 
pantu; vai

a) šīs vielas lietojums (-i) vai piemērojamās 
lietojumu un iedarbības kategorijas tīrā veid
ā vai preparātā vai šīs vielas iekļaušana izstrād
ājumā, kā dēļ viela ir laista tirgū vai kā dēļ viņ
š pats lieto šo vielu, nav licencēta saskaņā ar 
57. – 61. pantu; vai

Grozījums Nr. 201
53. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) šīs vielas lietojums (-i) tīrā veidā vai 
preparātā vai šīs vielas iekļaušana izstrād
ājumā, kā dēļ viela ir laista tirgū vai kā dēļ vi
ņš pats lieto šo vielu, nav atbrīvoti no licencē
šanas prasības pašā XIII pielikumā saskaņā ar 
55. panta 2. punktu, vai

b) šīs vielas lietojums (-i) vai piemērojamās 
lietojumu un iedarbības kategorijas tīrā
veidā vai preparātā vai šīs vielas iekļaušana 
izstrādājumā, kā dēļ viela ir laista tirgū vai kā
dēļ viņš pats lieto šo vielu, nav atbrīvoti no 
licencēšanas prasības pašā XIII pielikumā
saskaņā ar 55. panta 2. punktu, vai

Grozījums Nr. 202
53. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) gadījumos, kad viela ir laista tirgū, šī
lietojuma licence ir piešķirta viņa tiešajam 
pakārtotajam lietotājam.

e) gadījumos, kad viela ir laista tirgū, šī
lietojuma vai lietojumu kategorijas un 
iedarbības kategorijas licence ir piešķirta vi
ņa tiešajam pakārtotajam lietotājam.

Grozījums Nr. 203
53. panta 4. punkts

4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu lietojumu 
zinātniskajā izpētē un izstrādē vai uz 
produktu un procesu orientētā izpētē un izstr
ādē apjomā, kas nepārsniedz 1 tonnu vienā
gadā.

4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu lietojumu 
zinātniskajā izpētē un izstrādē vai uz 
produktu un procesu orientētā izpētē un izstr
ādē.

Pamatojums

The quantities of substances used for scientific or product- and process-orientated research 
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and development should not be limited to 1 tonne. This would inhibit innovation.

Grozījums Nr. 204
53. panta 5. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunkti

a) lietojumi augu aizsardzības produktos 
Direktīvas 91/414/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

svītrots

b) lietojumi biocīdos produktos Direkt
īvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros,
c) lietojumi cilvēkiem paredzētās vai veterin
ārajās zālēs Regulas (EEK) Nr. 2309/93 un 
Direktīvas 2001/82/EK un 2001/83/EK darb
ības sfēras ietvaros,
d) lietojumi kā pārtikas piedevas Direkt
īvas 89/107/EEK darbības sfēras ietvaros,

e) lietojumi kā piedevas dzīvnieku barībā
Direktīvas 70/524/EEK darbības sfēras 
ietvaros,
f) lietojumi kā aromatizējošās vielas pārtikā
Lēmuma 1999/217/EK darbības sfēras 
ietvaros,

Pamatojums

See Article 2. The above substances should not be covered by REACH.

Grozījums Nr. 205
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) nereģistrējamas vielas.

Pamatojums

The authorisation procedure should apply to registered substances only. Substances excluded 
from registration should therefore also be exempted from the authorisation requirement.
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Grozījums Nr. 206
53. panta 5. punkta ib) apakšpunkts (jauns)

ib) metālu lietojumi, tostarp sakausējumos, 
atbilstīgi izslēdzot no marķēšanas saskaņā
ar Direktīvas 67/548/EEK1 VI pielikuma 
8.3 un 9.3. punktu.

_________________
1 OV L 196, 16/08/1967., 1. lpp. 

Pamatojums

The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (there are around 30,000 
alloys in commercial production), could lead to potential overwhelming of the authorisation 
process unless a simplified system is introduced.  Like  polymers, most metals and alloys in 
the massive form “pose a limited risk because of their nature”. They should therefore be 
eligible normally for assessment via a simplified procedure unless there are indications of 
potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure scenarios.

Grozījums Nr. 207
53. panta 7.a punkts (jauns)

7.a 1. punkts nav piemērojams  attiecībā uz 
vielu izmantošanu tīrā veidā, preparātos vai 
ražojumos, kas atbilst XVI vai 
XVII pielikumā noteiktajiem nosacījumiem 
vai ierobežojumiem.

Pamatojums

The proposed additional eighth paragraph of Article 53 makes it clear that decisions already 
taken by the Council and Parliament under Directive 76/769/EEC, or those to be taken in the 
future by the Commission under the procedure laid down in Article 130 of the Treaty 
(comitology), should not be discussed again.

Grozījums Nr. 208
55. panta 1. punkts
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1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, kas 
minētas 54. pantā, iekļaušanu XIII pielikumā, 
šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru. Attiecībā uz 
katru vielu precizē:

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, kas 
minētas 54. pantā un kas iepriekš bijušas re
ģistrētas saskaņā ar II sadaļu, iekļaušanu 
XIII pielikumā, šādu lēmumu pieņem saskaņā
ar 130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Attiecībā uz katru vielu precizē:

Pamatojums

Only registered substances can undergo an authorisation procedure. Unregistered substances 
in any case may not be produced or imported. This addition aids clarity.

Grozījums Nr. 209
55. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļa

i) datums (-i), no kura (-iem) aizliegta vielas 
laišana tirgū un lietošana, ja vien nav pieš
ķirta licence, turpmāk tekstā saukts “rieta 
datums”,

i) datums (-i), no kura (-iem) aizliegta vielas 
laišana tirgū un lietošana, ja vien nav pieš
ķirta licence, turpmāk tekstā saukts “rieta 
datums”, ņemot vērā specifiski piem
ērojamus apstrādes termiņus un ražojuma 
ciklus,

Pamatojums

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take into account these factors.

Grozījums Nr. 210
55. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) lietojumi vai lietojumu kategorijas, kas 
atbrīvotas no licencēšanas prasības, ja ir, un 
nosacījumi attiecībā uz šādiem atbr
īvojumiem, ja ir.

e) lietojumi vai lietojumu kategorijas, vai 
iedarbības kategorijas, kas atbrīvotas no 
licencēšanas prasības, ja ir, un nosacījumi 
attiecībā uz šādiem atbrīvojumiem, ja ir.

Grozījums Nr. 211
55. panta 2. punkts
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2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no licencēšanas prasības. Nosakot š
ādus atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā sekojo
šais:

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

Grozījums Nr. 212
55. panta 4. punkta b) apakšpunkts

b) lietojumi, kas būtu atbrīvojami no licencē
šanas prasības.

b) lietojumi vai lietojuma kategorijas, vai 
iedarbības kategorijas, kas būtu atbrīvojami 
no licencēšanas prasības.

Grozījums Nr. 213
57. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) alternatīvu analīze, ko iesniedz pieteicējs 
saskaņā ar 59. panta 5. punktu un jebkuras 
trešās puses ieguldījums, kas iesniegts saskaņ
ā ar 61. panta 2. punktu,

c) alternatīvu analīze, ko iesniedz pieteicējs 
saskaņā ar 59. panta 5. punktu un jebkuras 
trešās puses ieguldījums, kas atbilst zinātnes 
standartiem un kas iesniegts saskaņā ar 
61. panta 2. punktu, 

Pamatojums

The results of the cost-benefit analysis 'should' be taken into account. It is not sensible to 
make such an analysis and then disregard the results. The wording 'should' nevertheless still 
gives authorities the freedom to take decisions against the cost-benefit assessment. Third-
party contributions can provide useful input if they meet the standards of science. Timing of 
restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles that are 
application-specific.

Grozījums Nr. 214
57. panta 6. punkts

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

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus nosac
ījumus, tostarp pārskatīšanas periodus un/vai 
pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu piešķirtās 
licences parasti ir pakļautas turpmākai p
ārskatīšanai, kas ņem vērā specifiski piem
ērojamus apstrādes termiņus un ražojuma 
ciklus.

Pamatojums
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Linked to amendment to Article 57, paragraph 3(c). For some uses, legal limitations on 
substance use may be possible early, while more time is required for others given the lead-
times and product cycles. So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take 
into account these factors. Cost considerations must play a role when deciding to what extent 
exposure is to be reduced.

Grozījums Nr. 215
57. panta 7. punkta c) apakšpunkts

c) lietojumu (-us), attiecībā uz kuriem licence 
ir piešķirta;

c) lietojumu (-us) vai lietojuma kategorijas, 
vai iedarbības kategorijas, attiecībā uz 
kuriem licence ir piešķirta;

Grozījums Nr. 216
57. panta 8. punkts

8. Neraugoties ne uz kādiem licences nosac
ījumiem, tās īpašniekam jānodrošina tas, lai 
kaitīgās iedarbības līmenis būtu samazināts l
īdz tik zemam, cik vien tas tehniski ir iesp
ējams.

8. Neraugoties ne uz kādiem licences nosac
ījumiem, tās īpašniekam jānodrošina tas, lai 
kaitīgās iedarbības līmenis būtu samazināts l
īdz tik zemam, cik vien tas tehniski ir iesp
ējams pie saprātīgām izmaksām.

Pamatojums

Linked to amendments to Article 57, paragraphs 3(c) and 6.

Grozījums Nr. 217
59. panta 3. punkts

3. Pieteikumus var iesniegt par vienu vai vair
ākām vielām un par vienu vai vairākiem 
lietojumiem. Pieteikumus var iesniegt par 
pieteicēja paša lietojumu (-iem) un/vai par 
lietojumiem, kādu nolūkā viņš paredzējis 
vielu laist tirgū.

3. Pieteikumus var iesniegt par vienu vai vair
ākām vielām un par vienu vai vairākiem 
lietojumiem vai lietojuma kategorijām, vai 
iedarbības kategorijām. Pieteikumus var 
iesniegt par pieteicēja paša lietojumu (-iem) 
vai par lietojuma kategorijām, vai iedarb
ības kategorijām un/vai par lietojumiem vai 
lietojuma kategorijām, vai iedarbības 
kategorijām, kādu nolūkā viņš paredzējis 
vielu laist tirgū.
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Grozījums Nr. 218
59. panta 4. punkta c) apakšpunkts

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) vai lietojuma kategorij
ām, vai iedarbības kategorijām licence tiek 
prasīta, un raksturojot vielas lietojumu prepar
ātos un/vai vielas ietveršanu izstrādājumos 
atbilstoši nepieciešamībai,

Grozījums Nr. 219
60. panta 1. punkts

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

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

Grozījums Nr. 220
60. panta 2. punkts

2. Ja attiecībā uz vielas lietojumu piešķirta 
licence, nākamais pieteicējs ar licences īpa
šnieka vēstules par piešķirtu piekļuves atļauju 
starpniecību var atsaukties uz licences īpa
šnieka pieteikuma daļām, kas iesniegts saska
ņā ar 59. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 
5. punktu.

2. Ja attiecībā uz vielas lietojumu vai 
lietojuma kategoriju, vai iedarbības 
kategoriju piešķirta licence, nākamais pieteic
ējs ar licences īpašnieka vēstules par piešķirtu 
piekļuves atļauju starpniecību var atsaukties 
uz licences īpašnieka pieteikuma daļām, kas 
iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. punkta d) 
apakšpunktu un 5. punktu.

Grozījums Nr. 221
61. panta 4. punkta a) apakšpunkts
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a) Risku novērtēšanas komiteja: pieteikumā
raksturotā veselības un/vai vides apdraud
ējuma, ko rada vielas lietojums (-i), novērt
ējums,

a) Risku novērtēšanas komiteja: tā pieteikum
ā raksturotā veselības un/vai vides apdraud
ējuma novērtējums, ko rada vielas lietojums(-
i) vai lietojuma kategorijas, vai iedarbības 
kategorijas,

Grozījums Nr. 222
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: to
pieteikumā raksturoto sociāli ekonomisko 
faktoru novērtējums, kas saistīti ar vielas 
lietojumu(-iem) vai lietojuma kategorijām, 
vai iedarbības kategorijām, ja pieteikums 
sastādīts saskaņā ar 59. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 223
62. pants

Pirms vielas laišanas tirgū licencētam 
lietojumam licences īpašnieki ietver licences 
numuru vielas marķējumā.

Pirms tādas vielas laišanas tirgū, kas paredz
ēta licencētam lietojumam vai kas atbilst 
licencētām lietojuma kategorijām vai iedarb
ības kategorijām, licences īpašnieki vielas 
marķējumā iekļauj licences numuru.

Grozījums Nr. 224
68. panta 1. punkts
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1. 12 mēnešu laikā pēc 66. panta 3. punktā
minētā publicēšanas datuma Sociāli 
ekonomisko analīžu nodaļa formulē atzinumu 
par ierosinātājiem ierobežojumiem, 
pamatojot savus apsvērumus ar attiecīgām 
tehniskās dokumentācijas daļām un sociāli 
ekonomisko ietekmi. Komiteja sagatavo 
atzinuma projektu par ierosinātajiem ierobe
žojumiem un ar tiem saistīto sociāli 
ekonomisko ietekmi, ņemot vērā analīzes vai 
informāciju saskaņā ar 66. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu, ja šādas analīzes vai inform
ācija ir iesniegta. Aģentūra bez kavēšanās 
publicē atzinuma projektu savā tīmekļa vietn
ē. Aģentūra uzaicina ieinteresētās puses 
izteikt savus piebildumus attiecībā uz 
atzinuma projektu Aģentūras noteiktajā termi
ņā.

1. 12 mēnešu laikā pēc 66. panta 3. punktā
minētā publicēšanas datuma Sociāli 
ekonomisko analīžu nodaļa formulē atzinumu 
par ierosinātājiem ierobežojumiem, 
pamatojot savus apsvērumus ar attiecīgām 
tehniskās dokumentācijas daļām un sociāli 
ekonomisko ietekmi. Komiteja sagatavo 
atzinuma projektu par ierosinātajiem ierobe
žojumiem un ar tiem saistīto sociāli 
ekonomisko ietekmi, ņemot vērā analīzes vai 
informāciju saskaņā ar 66. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu, ja šādas analīzes vai inform
ācija ir iesniegta. Aģentūra bez kavēšanās 
publicē atzinuma projektu savā tīmekļa vietn
ē, ņemot vērā specifiski piemērojamus apstr
ādes termiņus un ražošanas ciklus. Aģent
ūra uzaicina ieinteresētās puses izteikt savus 
piebildumus attiecībā uz atzinuma projektu A
ģentūras noteiktajā termiņā.

Pamatojums

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take these factors into account.

Grozījums Nr. 225
69. panta 2. punkts

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē.

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē,
saglabājot 116. pantā noteikto 
konfidencialitāti.

Pamatojums

Article 116 also applies here.

Grozījums Nr. 226
70. panta 2. punkts
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2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 130. 
panta 3. punktā paredzēto procedūru.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru, 
ņemot vērā specifiski piemērojamus apstr
ādes termiņus un ražošanas ciklus.

Pamatojums

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take these factors into account.

Grozījums Nr. 227
71.a pants (jauns)

71.a pants

Aģentūras misija
Aģentūra ir atbildīga par REACH procesa 
vispārēju vadību.

Pamatojums

Entrusting the Agency with the full management of the REACH process will make REACH 
more workable and facilitate harmonised implementation in an independent transparent 
process.

Grozījums Nr. 228
71.b pants (jauns)

71.b pants

Starptautiskie pienākumi
Aģentūra pieliek maksimālus pūliņus, lai 
REACH standartus pieņemtu starptautiski, 
vienlaikus ņemot vērā citu starptautisko 
institūciju noteiktos standartus, ja tā ir p
ārliecināta par šo standartu spēju aizsargāt 
vidi un veselību.

Pamatojums

It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from 'REACH-free' areas.
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Grozījums Nr. 229
72. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu noviržu atrisināšanu saistībā ar dal
ībvalstu lēmumu projektiem, kuri ierosināti 
saskaņā ar VI sadaļu, un par Aģentūras 
atzinuma sagatavošanu par klasificēšanas 
un marķēšanas priekšlikumiem saskaņā ar 
X sadaļu un priekšlikumiem attiecībā uz t
ādu vielu identificēšanu, kas rada ļoti lielas 
bažas un uz kurām attiecas licencēšanas 
procedūra saskaņā ar VII sadaļu,

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu noviržu atrisināšanu saistībā ar A
ģentūras lēmumu projektiem, kuri ierosināti 
saskaņā ar VI sadaļu, un par Aģentūras 
atzinuma sagatavošanu attiecībā uz tādu 
vielu identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas 
un uz kurām attiecas licencēšanas procedūra 
saskaņā ar VII sadaļu,

Pamatojums

In line with amendments under Title VI.

Grozījums Nr. 230
73. panta 1. punkts

1. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un Kopienas 
institūcijām iespējami labāko zinātnisko un 
tehnisko padomu jautājumos, kas attiecas uz 
ķimikālijām, kuras ietilpst Aģentūras darbības 
sfērā un ir minētas saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.

1. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un Kopienas 
institūcijām iespējami labāko zinātnisko un 
tehnisko padomu jautājumos, kas attiecas uz 
ķimikālijām, kuras ietilpst Aģentūras darbības 
sfērā un ir minētas saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Gadījumos, uz kuriem 
attiecas šī regula, Aģentūra pieņem tiesiski 
saistošus lēmumus.

Pamatojums

This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body.

Grozījums Nr. 231
73. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Pirmsreģistrācijas laikposmā Aģentūrai 
nepieciešams: 
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a) iepazīstināt visus līdzīgu vielu ražotājus 
savā starpā un veikt reģistrācijas sagatavo
šanas darbu;

b) visu to informāciju par vielām, kas nav 
konfidenciāla, padarīt publiski pieejamu (A
ģentūrai veicot to sadarbībā ar iestādēm, 
dalībvalstīm un rūpniecības asociācijām). 
Šai informācijai jāvienkāršo reģistrācijas 
procedūras reģistrētājiem (īpaši MVU);

c) izveidot reģistrācijas/novērtējuma 
grafiku vielām, kurām iedarbības pakāpe 
saistīta ar risku; ražotājam/importētājam 
vielas jāklasificē trīs plašās grupās (ar 
augstu, vidēju un zemu riska pakāpi) un 
prioritāte jādod visbīstamākajām vielām 
(tas ir, vairāk nekā 1000 tonnas un CMR
1&2). Aģentūra var noraidīt ražot
āja/importētāja piedāvāto klasifikāciju;

d) šā posma beigās Aģentūrai jāpublicē gal
īgais no REACH atbrīvojamo vielu 
saraksts. Visas pašreiz zināmās vielas, kas 
nav bīstamas veselībai un videi, jāpievieno 
atbrīvojumu sarakstam, tostarp papīra ražo
šanā izmantojamā celuloze, pārstrādes 
materiāli, noteiktas rūdas utt. Atbrīvojamo 
vielu saraksts periodiski jāatjauno ar jaun
ām zināmām vielām. 

Pamatojums

It is important to reduce useless bureaucracy, foster agreements between 
companies/registering agents, reduce costs of registration and safeguard the interests of 
SMEs. (OSOR seems to be a positive contribution but the details of the proposal and the 
solutions to its confidentiality problems are still unknown.)

Grozījums Nr. 232
73. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) sniedz tehnisku un zinātnisku palīdzību un 
instrumentus, ja tādi ir, šīs regulas darbībā, jo 
īpaši lai sekmētu nozares un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) ķīmiskās drošības 
ziņojumu izstrādi,

f) sniedz tehnisku un zinātnisku palīdzību un 
instrumentus, ja tādi ir, šīs regulas darbībā, jo 
īpaši lai sekmētu nozares un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) ķīmiskās drošības 
ziņojumu izstrādi, kā arī veic palīgdienesta 
funkcijas uzņēmumiem, īpaši MVU,
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Pamatojums

The Agency should also establish a helpdesk, in particular for SMEs.

Grozījums Nr. 233
73. panta 2. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) izstrādā vadlīnijas, kuru pamatā ir ra
žojumu kategorijas pakāpeniskai 6. pantā
noteikto prasību ieviešanai, 

Pamatojums

The Agency should take charge of the development of product-specific guidelines. In the free 
market economy, several best practice models already exist which can serve as a basis for the 
sector-specific guidelines. The guidelines should lay down how authorised chemicals are to be 
used in the various product categories. An overview of best practice models in the 
management of the supply chain should also be provided and it should be indicated how the 
authorised chemicals are to be notified.

Grozījums Nr. 234
73. panta 2. punkta ib) apakšpunkts (jauns)

ib) ieņem proaktīvu nostāju, lai 
noskaidrotu, kuras jaunattīstības valstis 
eksportē uz Eiropas Savienību ražojumus, 
kuros izmantotas pirmās grupas vielas, kas 
ir noteiktas kā bīstamas. Bez kavēšanās jāv
ēršas pie šīm jaunattīstības eksportētājvalst
īm un tām jāsniedz tāda pat palīdzība kā
Eiropas valstīm. Arī attiecībā uz jaunattīst
ības valstīm jāmeklē alternatīva, tām jāpied
āvā tehniska palīdzība un ar tām jādalās 
pieredzē, izmantojot Eiropas Savienībā
pieejamās zināšanas,

Pamatojums

The EU and its Member States must proactively approach developing countries which face 
difficulties and guarantee them the same assistance as European countries receive.

Grozījums Nr. 235
73. panta 2. punkta ic) apakšpunkts (jauns)
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ic) strādā ar rūpniecības uzņēmumiem un 
ieinteresētajām personām, lai noteiktu ra
žojumu kategorijas izstrādājumiem un tādu 
ķīmisku vielu lietojumu, kuras atbilst 
REACH 54. panta a)-e) apakšpunktos 
noteiktajiem kritērijiem vai kuras ir 
noteiktas saskaņā ar 54. panta f) apak
špunktu, kā arī izstrādā uz ražojumu 
kategorijas pamata balstītas vadlīnijas 
6. panta prasību pakāpeniskai ieviešanai,

Pamatojums

It is necessary that the Agency should take the lead in developing product-specific guidance 
and that such work should be based on a stakeholder approach. There are currently a number 
of good industry and individual company based practices which can provide a basis for the 
debate and development of the sector-specific guidance. The guidance notes should ideally 
identify how authorised chemicals are used in the product category, give an overview of best 
practice in supply chain management, explain how to notify the authorised chemicals and 
look at characteristics of consumer use and disposal.

Grozījums Nr. 236
73. panta 2. punkta id) apakšpunkts (jauns)

id) izveido un uztur kvalitātes centru riska 
izziņošanai patērētājiem; nodrošina 
centralizētus un koordinētus resursus attiec
ībā uz informāciju par ķīmisku vielu un 
preparātu drošu lietošanu; veicina zinā
šanu un labākās pieredzes apmaiņu jaut
ājumos par bīstamības zonām, riska un dro
šas lietošanas izziņošanu.

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 manage their 
risk safely and effectively when using a product containing chemicals.

Grozījums Nr. 237
85. panta 1. punkts

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs un 
vēl divi locekļi.

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs, 
kurš ir tiesīgs ieņemt tiesneša amatu dal
ībvalstī, un vēl divi locekļi
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Pamatojums

In view of the scope of the Board of Appeal’s tasks, its Chairman must be a judge.

Grozījums Nr. 238
95. pants

93. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredz
ēto maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde, un tie jāpublisko.

93. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredz
ēto maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde, un tie jāpublisko. Maksājumi sedz 
tikai reģistrācijas reālās izmaksas.

Pamatojums

The fees should be reasonable and should correspond to the actual costs of registration. They 
should not be a tool for financing the exercise of public authority.

Grozījums Nr. 239
109. pants

Darbības sfēra svītrots

Šī sadaļa attiecas uz:

a) vielām, ko reģistrē ražotājs vai importēt
ājs,
b) vielām Direktīvas 67/548/EEK 1. panta 
darbības sfēras ietvaros, kas atbilst krit
ērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas 
saskaņā ar šo Direktīvu un kas ir laistas 
tirgū vai nu tīrā veidā, vai preparātos un p
ārsniedz Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā preparātu 
klasificē kā bīstamu.

Pamatojums

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, since 
classification and labelling will be part of the registration or core information process. This 
information will be contained in a database which the Agency will establish and maintain, 
under Article 73. An additional obligation to provide data for this inventory will place an 
unnecessary burden on producers and importers, without any gain of additional information.
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Grozījums Nr. 240
110. pants

Pienākums paziņot Aģentūrai svītrots

1. Jebkurš importētājs vai ražotājs, vai 
importētāju vai ražotāju grupa, kas laiž tirg
ū vielu, uz ko attiecas 109. panta darbības 
sfēra, paziņo Aģentūrai šādu informāciju, 
lai to iekļautu uzskaitījumā saskaņā ar 111. 
pantu, ja vien šī informācija nav iesniegta 
kā reģistrācijas daļa:
a) tā ražotāja vai importētāja identitāte, kur
š atbild par vielas (-u) laišanu tirgū,

b) vielas (-u) identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. daļā,
c) vielas (-u) bīstamības klasifikācija, kas 
izriet no Direktīvas 67/548/EEK 4. un 6. 
panta piemērošanas,

d) attiecīgais vielas (-u) bīstamības marķ
ējums, kas izriet no Direktīvas 67/548/EEK 
23., 24. un 25. panta,

e) specifiskas robežkoncentrācijas, ja ir, 
kas izriet no Direktīvas 67/548/EEK 4. 
panta 4. punkta un Direktīvas 1999/45/EK 
4. – 7. panta piemērošanas.

2. Iesniedzot šo informāciju, ražotājs vai 
importētājs izmanto formātu, kas noteikts 
saskaņā ar 108. pantu.
3. Ja saistību rezultāts, ievērojot 1. punkta 
nosacījumus, ir atšķirīgi ieraksti uzskait
ījumā vienai un tai pašai vielai, paziņotāji 
un reģistrētāji pieliek visas pūles, lai 
vienotos par ierakstu, kādu iekļauj uzskait
ījumā.

4. Paziņotājam (-iem) jāatjaunina 1. punkt
ā uzskaitītā informācija ik reizi, kad:

a) izveidota jauna zinātniska vai tehniska 
informācija, kuras rezultātā mainās vielas 
klasifikācija un marķēšana,
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b) vienas vielas atšķirīgu ierakstu paziņot
āji un reģistrētāji ir vienojušies par ierakstu 
saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr. 241
111. pants

Klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījums svītrots

1. Aģentūra izveido un uztur datubāzes 
formā klasifikācijas un marķēšanas uzskait
ījumu, kurā uzskaitīta 110. panta 1. punktā
minētā informācija gan attiecībā uz inform
āciju, kas paziņota saskaņā ar 110. panta 
1. punktu, gan uz informāciju, kas 
iesniegta kā daļa no reģistrācijas. 116. 
panta 1. punktā noteiktā nekonfidenciālā
informācija šajā datubāzē ir publiski 
pieejama. Aģentūra piešķir piekļuvi citiem 
datiem par katru vielu uzskaitījumā tiem 
paziņotājiem un reģistrētājiem, kuri 
iesnieguši informāciju par šo vielu.

Aģentūra atjaunina uzskaitījumu, kad tā sa
ņem atjauninātu informāciju saskaņā ar 
110. panta 4. punktu.
2. Papildus 1. punktā minētajai inform
ācijai Aģentūra pie katra ieraksta reģistrē š
ādu informāciju, ja tas ir vietā:

a) vai attiecībā uz ierakstu pastāv saska
ņota klasifikācija un marķēšana Kopienas l
īmenī, iekļaujot Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā,

b) vai tas ir ieraksts, par kuru vienojušies 
divi vai vairāki paziņotāji vai reģistrētāji,
c) attiecīgais reģistrācijas numurs (-i), ja ir.

Grozījums Nr. 242
112. pants
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Klasifikācijas un marķēšanas saskaņošana svītrots

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.
2. Dalībvalstu komiteja formulē atzinumu 
par priekšlikumu, sniedzot attiecīgajām pus
ēm iespēju sniegt savus piebildumus. Aģent
ūra iesniedz šo atzinumu un jebkurus 
piebildumus Komisijai, kas pieņem l
ēmumu saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
4. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 243
113. pants

Pārejas pasākumi svītrots

110. pantā noteiktās saistības piemēro, sākot 
no 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā termi
ņa.

Grozījums Nr. 244
114. panta 1. punkts
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1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā nor
ādītajā formātā. 

1. Ik pēc trim gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā nor
ādītajā formātā. Ziņojumos jāiekļauj inform
ācija par piemērotajiem uzraudzības un 
kontroles pasākumiem, jebkādiem atkl
ātiem pārkāpumiem un uzliktiem sodiem, 
un jebkādām šīs regulas īstenošanas probl
ēmām.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz divus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.

Grozījums Nr. 245
114. panta 2. punkts

2. Ik pēc desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

2. Ik pēc trim gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz divus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

Pamatojums

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.

Grozījums Nr. 246
114. panta 3. punkts

3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā min
ēto informāciju.

3. Ik pēc trim gadiem Komisija publicē visp
ārīgu pārskatu par pieredzi, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā min
ēto informāciju.
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Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus p
ēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā ar 
131. panta 2. punktu.

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

Pamatojums

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long.

Grozījums Nr. 247
115.a pants (jauns)

115.a pants

Sabiedrības piekļuve informācijai
1. Vispārējas vajadzības preparātu ražotāji 
vai par to laišanu tirgū atbildīgās personas 
sniedz informāciju par riska faktoriem, kas 
saistīti ar parastu lietojumu vai pamatoti 
paredzamiem lietojuma apstākļiem, jo īpaši 
izmantojot iepakojuma marķējumu un 
attiecīgā gadījumā to papildinot ar citu 
komunikācijas līdzekļu palīdzību, piem
ēram, ievietojot to tīmekļa vietnēs. Tas ļaus 
apgādāt ar sīkāku drošības un lietošanas 
informāciju par ķīmiskām vielām un 
preparātiem. 

2. Attiecīgi groza Direktīvu 1999/45/EK1 un 
Direktīvu 1967/548/EEK. 

3. Jārada speciāla „REACH atbilstības” z
īme, lai dotu izvēles tiesības patērētājiem. Š
ī zīme tiek piešķirta tām ES ražotām un 
importētām precēm, kas atbilst visām 
REACH prasībām. 
________________________________
1 OV L 6, 12.1.1999., 3. lpp.

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 product containing chemicals. Information should be given in a 
comprehensive consumer-friendly method.
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Grozījums Nr. 248
116. panta 1. punkts

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, ja vien konkrētajā gadījumā
par attiecīgo ražotāju vai importētāju nav 
pamata domāt pretējo.

Pamatojums

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential.  In these exceptional cases, the manufacturer or importer 
must have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the 
information listed at Article 116(1).

Grozījums Nr. 249
116. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vielas tirdzniecības nosaukums (-i), svītrots

Pamatojums

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.

Grozījums Nr. 250
116. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) bīstamu vielu Direktīvas 67/548/EEK 
izpratnē nosaukums IUPAC nomenklatūrā,

b) bīstamu vielu Direktīvas 67/548/EEK 
izpratnē nosaukums IUPAC nomenklatūrā, ja 
vien nav piemērojami citi šīs regulas 
Ia pielikuma vai Direktīvas 1999/45/EK1

noteikumi,
________________
1 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

Pamatojums
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Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling 

Grozījums Nr. 251
116. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) ja ir, vielas nosaukums, kāds norādīts 
Einecs,

c) ja ir, vielas nosaukums, kāds norādīts 
Einecs, ja tā ir bīstama viela saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/ EEK1 un ja vien nav 
piemērojami citi šīs regulas Ia pielikuma 
vai Direktīvas 1999/45/EK2 15. panta 
noteikumi,
___________________
1 OV P 196, 16.8.1967, 1.lpp.
2 OV L 200, 30.7.1999, 1.lpp.

Grozījums Nr. 252
116. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) jebkurš atvasinātais beziedarbības l
īmenis (Dnel) vai paredzētā beziedarbības 
koncentrācija (Pnec), kas noteikts saskaņā
ar I pielikumu,

svītrots

Pamatojums

The existing law does not provide for disclosure of Dnel values. Deriving these values is 
expensive and the information should not be made accessible to competitors without due 
consideration (Art. 115).

Grozījums Nr. 253
116. panta 1. punkta i) apakšpunkts
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i) drošības datu lapā esošā informācija, iz
ņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata 
par konfidenciālu, piemērojot 2. punktu,

svītrots

Pamatojums

The safety data sheet often contains information intended only for the direct customer, such 
as detailed indications regarding use. These indications must absolutely be treated as 
confidential under Article 116(2).

Grozījums Nr. 254
116. panta 2. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) reģistrētāja un jebkura cita deklarētāja 
vārds un adrese,

Pamatojums

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Grozījums Nr. 255
116. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) saiknes starp ražotāju vai importētāju un 
viņa pakārtotajiem lietotājiem.

d) saiknes starp ražotāju vai importētāju un 
viņa pakārtotajiem lietotājiem, gan uz augšu, 
gan uz leju pa informācijas ķēdi un starp 
visiem ķēdes dalībniekiem.

Pamatojums

The proposal is not quite clear with regard to the duty of confidentiality between all actors in 
the information chain.

Grozījums Nr. 256
120. panta 1. punkts
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Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē visu 
sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja tas 
uzskatāms par nepieciešamu cilvēku vesel
ības un vides aizsardzības nolūkā.

Atbilstoši Aģentūras izstrādātajām vadlīnij
ām dalībvalstu atbildīgās iestādes informē
visu sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja 
tas uzskatāms par nepieciešamu cilvēku vesel
ības un vides aizsardzības nolūkā.

Pamatojums

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Grozījums Nr. 257
121. pants

Atbildīgās iestādes sniedz padomus ražot
ājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietot
ājiem un visām citām ieinteresētajām pusēm 
attiecībā uz viņu konkrētajiem pienākumiem 
un saistībām saskaņā ar šo regulu papildu 
darbības priekšrakstu dokumentiem, ko A
ģentūra nodrošina saskaņā ar 73. panta 
2. punkta f) apakšpunktu.

Atbildīgās iestādes sniedz padomus ražot
ājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietot
ājiem un visām citām ieinteresētajām pusēm 
attiecībā uz viņu konkrētajiem pienākumiem 
un saistībām saskaņā ar šo regulu papildu 
darbības priekšrakstu dokumentiem, ko A
ģentūra nodrošina saskaņā ar 73. panta 
2. punkta f) apakšpunktu. Tajā īpaši, bet ne 
tikai, iekļauj konsultācijas maziem un vid
ējiem uzņēmumiem par to pienākumiem, 
pildot šīs regulas saistības. 

Pamatojums

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations.

Grozījums Nr. 258
128. panta 2.a punkts (jauns)

Ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc šīs regulas stā
šanās spēkā II pielikuma sākumā tiek 
ievietota iedaļa, kurā ir norādīti objektīvi 
kritēriji, kā arī atbrīvoto vielu saraksti, kas 
tiek periodiski atjaunināti attiecībā uz vielu 
un/vai vielu grupu atbrīvojumu.

Pamatojums

The current Annex II is based on 'historical precedent'. As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
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while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which to develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Grozījums Nr. 259
128. panta 2.b punkts (jauns)

II pielikuma pārskatīšana

i) laika posmā pirms reģistrācijas Aģentūra 
pievieno tās vielas, kas atbilst definīcijai, 

ii) pēc novērtēšanas Aģentūra pievieno tās 
vielas, kuras tā neuzskata par riskantām 
vai kurām risks ir zems veselības problēmu 
vai negatīvas ietekmes uz vidi izraisīšanā, 

iii) uzņēmumi var pieteikties uz atbr
īvojumu no reģistrācijas, atsaucoties uz 
tradicionālu lietojumu, kā arī dabā
sastopamām vielām un to maisījumiem vai 
savienojumiem.

Pamatojums

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible. Although we add 
substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that it will not be 
exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a rolling basis 
during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, several 
substances will have to be registered for a long time in the future despite the fact that the 
Agency knows that those substances do not constitute a risk.

Grozījums Nr. 260
134. panta 1. punkts

Direktīva 76/769/EEK, 91/157/EEK, 
93/67/EEK, 93/105/EEK un 2000/21/EK un 
Regula (EEK) Nr. 793/93 un (EK) Nr. 
1488/94 ir atcelta.

Direktīvas 76/769/EEK, 91/155/155/EEK1, 
91/157/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EEK un 
2000/21/EK, 2002/95/EK2 un 2004/37/EK3

un Regulas (EEK) Nr. 793/93 un (EK) Nr. 
1488/94 ir atceltas.
_________________
1 OV L 076, 22.3.1991, 35.lpp.
2 OV L 037, 13.2.2003, 19.lpp.
3 OV L 158, 30.4.2004, 50.lpp.

Pamatojums
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Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Grozījums Nr. 261
135.a pants (jauns)

135.a pants
Direktīvas 1998/24/EK grozījumi

Direktīvas 1998/24/EK1 1. panta 2. punktā
iekļauj šādu tekstu: 

„Šīs direktīvas prasības nepiemēro, ja 
saistošas ir Regulā (EK) Nr. xxx (REACH 
Regula) noteiktās saistības.”
_____________________
1 OV L 131, 5.5.1998, 11.lpp.

Pamatojums

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Grozījums Nr. 262
135.b pants (jauns)

135.b pants

Direktīvas 2004/37/EK grozījumi

Direktīvā 2004/37/EK1 iekļauj šādu 
1. panta 5. punktu:  

„Šīs direktīvas prasības nepiemēro, ja 
saistošas ir Regulā (EK) Nr. xxx (REACH 
Regula) noteiktās saistības.”
___________________
1 OV L 158, 30.4.2004, 50.lpp.

Pamatojums

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.
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Grozījums Nr. 263
135.c pants (jauns)

135.c pants

Direktīvas 1989/106/EEK grozījumi
Direktīvas 89/106/EEK1 1. panta 1. punktā
iekļauj šādu tekstu: 

„Šīs direktīvas prasības neattiecas uz 
celtniecības izstrādājumiem saistībā ar higi
ēnu, veselības un vides aizsardzību, ja šo 
jomu prasības noteiktas Regulā (EK) 
Nr. xxx (REACH Regula).”

_________________
1 OJ L 40, 11.2.1989, 12 lpp. 

Pamatojums

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Grozījums Nr. 264
135.d pants (jauns)

135.d pants

Direktīvas 2000/53/EK grozījumi

Svītro Direktīvas 2000/53/EK1 4. panta 
2. punktu un II pielikumu.
______________________
1 OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.

Pamatojums

Annex XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Grozījums Nr. 265
I pielikuma 5. sadaļa
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5.1.1. Iedarbības scenārijus izstrādā ražo
šanai Kopienā, ražotāja un importētāja pašu 
lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem. Iedarbības scenārijs ir nosac
ījumu kopums, kas raksturo, kā vielu ražo 
vai lieto tās dzīves cikla laikā un kā ražotājs 
vai importētājs kontrolē vai iesaka pak
ārtotajiem lietotājiem kontrolēt iedarbību uz 
cilvēkiem un apkārtējo vidi. Šie iedarbības 
scenāriji var būt ar tik plašu diapazonu vai tik 
specifiski, cik tas ir nepieciešams. Iedarbības 
scenāriju ievieto ķīmiskās drošības ziņojuma 
attiecīgajā punktā un apkopo drošības datu 
lapas pielikumā, izmantojot atbilstošu īsu 
nosaukumu un sniedzot īsumā vispārēju 
lietojuma aprakstu. Jo īpaši iedarbības scen
ārijā, kur tas ir vietā, iekļauj šādus aprakstus:

5.1.1. Iedarbības scenārijus izstrādā ražo
šanai Kopienā, ražotāja un importētāja pašu 
lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem, kā minēts 3. panta 25. punktā.
Iedarbības scenārijs ir nosacījumu kopums, 
kas raksturo, kā vielu ražo vai lieto tās dzīves 
cikla laikā un kā ražotājs vai importētājs 
kontrolē vai iesaka pakārtotajiem lietotājiem 
kontrolēt iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo 
vidi. Šie iedarbības scenāriji var būt klasific
ēti pa kategorijām atbilstoši 3. panta 
29.a punkta definīcijai un var būt ar tik pla
šu diapazonu vai tik specifiski, cik tas ir 
nepieciešams. Iedarbības scenāriju ievieto ķ
īmiskās drošības ziņojuma attiecīgajā punktā
un apkopo drošības datu lapas pielikumā, 
izmantojot atbilstošu īsu nosaukumu un 
sniedzot īsumā vispārēju lietojuma aprakstu. 
Jo īpaši iedarbības scenārijā, kur tas ir vietā, 
iekļauj šādus aprakstus:

Pamatojums

The use and exposure categories are so designed as to make it possible to describe all types 
of identified uses by combining relevant constituent elements. They combine specific exposure 
situations and describe all conditions that determine exposure.

Grozījums Nr. 266
I pielikuma 5.1.1 sadaļas 3. ievilkums

– ražotāja vai importētāja ieviestie riska p
ārvaldības pasākumi, lai samazinātu vai izvair
ītos no vielas kaitīgās iedarbības uz cilvēkiem 
(tostarp darba ņēmējiem un patērētājiem) un 
apkārtējo vidi;

– ražotāja, importētāja un/vai pakārtotā
lietotāja ieviestie riska pārvaldības pasākumi, 
lai samazinātu vai izvairītos no vielas kaitīgās 
iedarbības uz cilvēkiem (tostarp darba ņēm
ējiem un patērētājiem) un apkārtējo vidi;

Pamatojums
Downstream users already apply risk management measures. These need to be considered in 
the development of exposure scenarios where appropriate and in the overall risk management 
measures recommended by the manufacturer and importer of substances.

Grozījums Nr. 267
I pielikuma 5.2.5a sadaļa (jauna)
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5.2.5.a Var sekmēt atzītu iedarbības novērt
ējumu veidošanu, izmantojot specializētus 
IT līdzekļus, tostarp specifiskos tieši konkr
ētam sektoram paredzētos līdzekļus, ja tādi 
ir pieejami.

Pamatojums

In order to help SMEs fulfil their obligations, specific and specialised IT Tools to perform an 
exposure assessment either exist or can be developed, including sector-specific ones.

Grozījums Nr. 268
I pielikuma 7. sadaļas, A daļas (-1.) punkts

-1. MINĒTO LIETOJUMA UN IEDARB
ĪBAS KATEGORIJU (UEC) APRAKSTS

Pamatojums

UEC are the main instrument for the structured transfer of information on risk management 
measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use along the supply 
chain. They support the actors in the supply chain in their own risk assessment and in the 
establishment of a safety data sheet for the subsequent actors in the supply chain.

Grozījums Nr. 269
Ia pielikuma 3.3a sadaļa (jauna)

3.3.a Par preparātiem, kuri neatbilst 
3.2. un 3.3. iedaļu prasībām un kuriem 
izmantoto vielu paredzētā beziedarbības 
koncentrācija (PNEC) ir zemāka nekā 500 
µg/l, paziņo pakārtotam lietotājam, norādot 
daudzumu, bionoārdīšanās spēju (likvidē
šanās spēju) un logPOW koeficientu saska
ņā ar 34. un 35. panta prasībām.

Pamatojums

A substance may be critical in use, if the downstream user has a 'weak' pre-flooder and the 
PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the substances 
that must be communicated to downstream users if they have to perform an exposure 
assessment and a chemical safety report in accordance with Articles 34 and 35.

Grozījums Nr. 270
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Ia pielikuma 12.1 sadaļas jauna rindkopa aiz pirmās ridkopas

Šī informācija tiek sniegta par katru attiec
īgo vielu preparātā un par pašu preparātu. 
Ja par preparātu šo informāciju nevar 
sniegt kā konkrētu vērtību, bet kā tikai datu 
rindu, tiek sniegta ekotoksikoloģiska 
informācija par attiecīgām vielām preparāt
ā saskaņā ar šī pielikuma 2. un 3. iedaļu.

Pamatojums

In some cases, the information requested is not preparation-specific but substance-specific
and vice versa. It should therefore be given where it is required for the substances and 
preparations by the safety datasheet in accordance with headings 2 and 3 of Annex 1a.

Grozījums Nr. 271
II pielikuma jauns ievaddaļas punkts

Definīcija
Šajā pielikumā ietvertas no reģistrācijas 
atbrīvojamas vielas. Pielikumā uzskaitītas 
dabā sastopamas vielas un galvenokārt šo 
vielu maisījumi vai savienojumi, ņemot vēr
ā ilggadēju pieredzi, kura nepārprotami 
norāda, ka vai nu šīs vielas nav riskantas, 
vai tām ir ļoti zema riska pakāpe veselības 
problēmu izraisīšanā vai vides negatīvā
ietekmēšanā.

Pamatojums

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible.

Although we add substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that 
it will not be exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a 
rolling basis during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, 
several substances will have to be registered for a considerably long time in the future despite 
the fact that the Agency knows that those substances do not constitute a risk.

Grozījums Nr. 272
II pielikums
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EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa          
CAS Nr.

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa          
CAS Nr.

231-096-4       Dzelzs                    7439-89-6

Pamatojums

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
to undergo considerable testing under REACH, with the consequent use of a large number of 
laboratory animals. The cost of testing and registration of iron would significantly outweigh 
any potential benefits.

Grozījums Nr. 273
III pielikuma 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, 
ja vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar Direkt
īvu 67/548.

8. Minerāli, rūdas, vielas, kas rodas dabā un 
mineraloģisku procesu (kā noteikts 
Padomes Direktīvā 2003/96/EK1) vai 
fizisku pārveidojumu rezultātā radušies 
materiāli.
_______________________________
1 OV L 283, 31.10.2003., 51.lpp.

Pamatojums

If classified as dangerous according to 67/548, the registration requirement is 
disproportionate in respect of minerals, ores and substances occurring in nature. Potential 
risks arising from minerals and ores are addressed under the IPPC Directive and existing EU 
workplace legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and 
ores do not change the chemical composition. The materials derived from these processes are 
other mineral-based materials and should be exempted from registration.

Grozījums Nr. 274
III pielikuma 8.a punkts (jauns)

8.a Papīra ražošanā izmantojamā celuloze.

Pamatojums

Pulps used for paper manufacturing are chemically inactive and as such completely harmless
to human health and the environment. They should not be subject to registration under 
REACH.

Grozījums Nr. 275
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III pielikuma 9. punkts

Dabas gāze, jēlnafta, ogles. Dabas gāze, koksa krāšņu gāze, čuguna 
kausēšanas krāšņu gāze, tērauda liešanas
krāšņu gāze, jēlnafta, ogles, kokss.

Pamatojums

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public. Coke is a product which results 
from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, xylene, tar and other materials are 
extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic hazardous properties and should 
therefore be exempted from registration. The specified gases are produced as by-products in 
coke ovens and integrated steel mills. They are used, like natural gas, oil and coal, to produce 
energy and heat. They should therefore be treated equally with the natural energy sources 
and, hence, be exempt from the obligation to register.

Grozījums Nr. 276
V pielikuma 6. punkts - Toksikoloģiskā informācija, 1. slejas 6. punkta -1) apakšpunkts (jauns)

-1. Akūts toksiskums

– uzņemot perorāli
– ieelpojot

– caur ādu

Pamatojums

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and furthermore it is relatively inexpensive at approx. €1800 per 
substance.

Grozījums Nr. 277
V pielikuma 7. punkts - Ekotoksikoloģiskā informācija, 1. sleja, 1.1a apakšpunkts (jauns)

7.1.1.a Augšanas kavēšanas tests uz aļģēm

Pamatojums

The proposal only makes daphnia toxicity tests compulsory. However, this test does not allow 
even a rudimentary environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of 
a substance on animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the 
inclusion of an algae growth inhibition test is indispensable. The cost of the test is approx. 
€5000 per substance.
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Grozījums Nr. 278
V pielikuma 7.a punkts (jauns) - Bionoārdīšanās

7.a Bioloģiskās noārdīšanās spēja

7.1. Strauja bioloģiskās noārdīšanās spēja

Pamatojums

Biodegradability is indispensable for ecotoxicological assessment. Without it the impact of a 
substance on the environment cannot be assessed even if a lot of other information is
available. It is especially important for determining whether a substance fulfils the criteria of 
Annex XII, i.e. can be said to belong to the PBT/vPvB group. The cost of such a test (€4840 
per substance according to the German Government) should not be prohibitive to its
inclusion in the basic data requirements.



AD\576536LV.doc 117/107 PE 357.691v04-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(Reach), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direkt
īvu 1999/45/EK un Regulu (EK) {par noturīgiem organiskiem piesār
ņotājiem}

Atsauces COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Atbildīgā komiteja ENVI
Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
INTA
16.9.2004

Referents (e), kas atbildīgs (a) par 
atzinumu Iecelšanas datums

Godelieve Quisthoudt-Rowohl
28.7.2004

Izskatīšana komitejā 31.8.2004 3.2.2005 14.6.2005 29.8.2005
Grozījumu pieņemšanas diena 12.9.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

24
4
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel 
Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, 
Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth 
Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Š
ťastný, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā Margrietus van den Berg, Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Elisa 
Ferreira, Zuzana Roithová

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsojumā

Marie Anne Isler Béguin, Gérard Onesta

Piezīmes


