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ĪSS PAMATOJUMS

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort.

Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.

More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body also changes more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the perinatal development of the child or 
can change DNA. 

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled.

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Juridiskais pamats

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu un 
175. panta 1. punktu saistībā ar VII sadaļu 
par Licencēšanu un VIII sadaļu par 
Ierobežojumiem,

Pamatojums
The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Grozījums Nr. 2
2. a apsvērums (jauns)

(2a) Tomēr noteiktu regulas daļu galvenais 
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vides 
aizsardzību un tā tiesiskais pamats ir 
175. panta 1. punkts.

Pamatojums
Article 175 (1) which concerns environmental protection  is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Grozījums Nr. 3
2. b apsvērums (jauns)

(2b) Sievietes, tāpat kā vīrieši, dzīves laikā 
uzkrāj organismā sintētiskas ķīmiskas 
vielas, tāpēc tad, kad iestājas grūtniecība, 
sievietes organisms ir piesārņots ar 
visdažādākajām ķimikālijām, kurām 
neviļus ir pakļauts vēl nedzimušais bērns.

Grozījums Nr. 4
4. apsvērums

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju veselības, un vides 
aizsardzības līmeni, nepieciešams nodrošināt 
to, lai Kopienā ražotās vielas atbilstu 
Kopienas likumiem, pat ja tās eksportē.

(4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju un citu mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupu veselības, un vides 
aizsardzības līmeni, nepieciešams nodrošināt 
to, lai Kopienā ražotās vielas atbilstu 
Kopienas likumiem, pat ja tās eksportē.

Pamatojums

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Grozījums Nr. 5
5. apsvērums

(5) To četru galveno juridisko 
dokumentu darbības izvērtējumā, kas 
nosaka darbu ar ķimikālijām Kopienā 
(Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 
67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamo vielu klasificēšanu, 
iepakošanu un marķēšanu, Padomes 
1988. gada 7. jūnija 
Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu 
klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu
(kas starplaikā aizvietota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. 
maija Direktīvu 1999/45/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas 
uz bīstamu preparātu klasificēšanu, 
iepakošanu un marķēšanu), Padomes 
1993. gada 23. marta Regula (EEK) 
Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru 
novērtējumu un kontroli un Padomes 
1976. gada 27. jūnija Direktīva 
76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu 

(5) To četru galveno juridisko 
dokumentu darbības izvērtējumā, kas 
nosaka darbu ar ķimikālijām Kopienā 
(Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 
67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamo vielu klasificēšanu, 
iepakošanu un marķēšanu, Padomes 
1988. gada 7. jūnija 
Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu 
klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu 
(kas starplaikā aizstāta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. 
maija Direktīvu 1999/45/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas 
uz bīstamu preparātu klasificēšanu, 
iepakošanu un marķēšanu), Padomes 
1993. gada 23. marta Regula (EEK) 
Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru 
novērtējumu un kontroli un Padomes 
1976. gada 27. jūnija Direktīva 
76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu 
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attiecībā uz dažu bīstamu vielu un 
preparātu tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem), tika identificēta virkne 
problēmu uz ķimikālijām attiecināmo 
Kopienas tiesību aktu funkcionēšanā, kā 
rezultātā dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu starpā vērojamas 
neatbilstības, kas tieši ietekmē iekšējā 
tirgus darbību šajā nozarē.

attiecībā uz dažu bīstamu vielu un 
preparātu tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem), tika identificēta virkne 
problēmu uz ķimikālijām attiecināmo 
Kopienas tiesību aktu funkcionēšanā, kā 
rezultātā dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu starpā vērojamas 
neatbilstības, kas tieši ietekmē iekšējā 
tirgus darbību šajā nozarē un nespēj 
nodrošināt sabiedrības veselības un 
vides atbilstošu aizsardzību.

Pamatojums

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Grozījums Nr.6
20. apsvērums

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

(20) Tā kā izstrādājumu ražotāji un 
importētāji atbild par saviem 
izstrādājumiem, ir jāizvirza reģistrācijas 
prasība attiecībā uz bīstamajām vielām 
izstrādājumos.

Pamatojums

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Grozījums Nr.7
31. apsvērums

(31) Lai izveidotu saskaņotu, vienkāršu 
sistēmu, visas reģistrācijas iesniedz 
Aģentūrai. Lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju un efektīvu resursu lietojumu, 
Aģentūra attiecībā uz visām reģistrācijām 

(31) Lai izveidotu saskaņotu, vienkāršu 
sistēmu, visas reģistrācijas iesniedz 
Aģentūrai. Lai nodrošinātu visu reģistrācijas 
iesniegumu atbilstību, kvalitāti, kā arī to, 
lai tajos sniegtā informācija būtu pilnīga, 
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veic pilnīguma pārbaudi un uzņemas 
atbildību par jebkādu galīgo reģistrāciju 
noraidījumu.

pirms iesniegšanas Aģentūrā tos pārbauda 
neatkarīga revīzija. Aģentūrai ir jāatbild par 
visiem galīgajiem reģistrācijas atteikumiem.

Pamatojums

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the
submission to ease the task of the Agency

Grozījums Nr. 8
34. a apsvērums (jauns)

(34a) Labāka resursu koordinēšana 
Kopienas līmenī veicinās zinātnes atziņu 
attīstību, kas ir nepieciešama, lai izstrādātu 
alternatīvas metodes, kuras aizstātu 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem. Lai 
sasniegtu šo mērķi, Kopienai ir svarīgi 
turpināt un pastiprināt centienus, kā arī 
veikt vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu 
pētniecību un tādu alternatīvu metožu 
attīstību, kurās neizmantotu dzīvniekus, jo 
īpaši saskaņā ar Kopienas Septīto
Pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
programmu. 

Pamatojums
This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Grozījums Nr. 9
41. a apsvērums (jauns)

(41a) Pienācīgas un saskaņotas saziņas 
sistēmas izveidošana nodrošinās 
patērētājus ar nepieciešamo informāciju un 
ieteikumiem, lai viņi droši un efektīvi 
varētu pārvaldīt risku, kas saistīts ar 
ķīmisko vielu, preparātu vai produktu, kuri 
iegūti no tām, lietošanu. Ir jāizvērtē arī 
iespēja nodrošināt papildu informāciju 
tīmekļa vietnēs, lai tādējādi nodrošinātu 
patērētāju tiesības būt informētiem par 
produktiem, kurus viņi lieto. 
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Pamatojums

In order to ensure a correct information

Grozījums Nr. 10
52. apsvērums

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

(52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides, un īpaši mazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupu aizsardzības 
līmeni, vielas ar tādām īpašībām, kas ir 
pamats ļoti lielām bažām, ir jāizstāj ar 
tādām vielām, kuras neapdraud cilvēku 
veselību un vidi. Ja tā nav, lietojumu vielām 
ar tādām īpašībām, kas ir pamats ļoti lielām 
bažām, tomēr iespējams licencēt ierobežotu 
laiku, ja uzņēmumi parāda, ka labums, kādu 
sabiedrība gūst no vielas izmantojuma, ir 
lielāks nekā ar šo vielu lietojumu saistītie 
apdraudējumi, un ka nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju.  Pēc tam 
licences piešķīrēja iestāde pārbauda, vai šīs 
prasības ir ievērotas licencēšanas procedūrā, 
pamatojoties uz uzņēmumu iesniegumiem.  
Tā kā licencēšanai jānodrošina augsts 
aizsardzības līmenis visā iekšējā tirgū, 
licenci piešķir Komisija. 

Pamatojums

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Grozījums Nr. 11
79. apsvērums

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

(79) Aģentūras ietvaros izveido Apelācijas 
padomi, lai garantētu likumīgas pārsūdzības 
tiesības ikvienai pusei, kuras darbību 
ietekmējuši Aģentūras pieņemtie lēmumi.

Pamatojums

The term 'any party' is broader than 'economic operators'. 
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Grozījums Nr. 12
90. a. apsvērums (jauns) 

(90a) REACH ir jāsniedz pārliecība 
pilsoņiem, darba ņēmējiem un 
patērētājiem, ka Kopienas tirgū pieejamie 
produkti ir droši un ka jo īpaši mazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupas ķīmiskās 
vielas neapdraud tādos daudzumos un 
maisījumos, kas būtu bīstami viņu veselībai 
vai videi.

Pamatojums

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Grozījums Nr. 13
91. a. apsvērums (jauns) 

(91a) Komisijai ir jāapsver, 
vai būtu vēlams ieviest Eiropas 
kvalitātes zīmi, kas apzīmētu un
popularizētu izstrādājumus, kuru ražošanas 
procesa ikvienā posmā būtu ievērotas
šīs regulas prasības.

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. 14
101. a. apsvērums (jauns) 

(101a) Šo regulu piemēro neskarot 
vispārīgo Padomes 1992. gada 19. oktobra 
Direktīvu 92/85/EEC par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 
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89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)1

un specifisko Padomes 1998. gada 7. aprīļa 
Direktīvu 98/24/EC par darba ņēmēju 
veselības un drošības aizsardzību pret 
risku, kas saistīts ar ķimikāliju 
izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē).2 Direktīva 98/24/EC 
turpina būt galvenais tiesību akts attiecībā 
uz darba ņēmēju veselības un drošības 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
ķimikāliju izmantošanu darbā. Dalībvalstu 
un sociālo partneru pienākums ir 
nodrošināt Direktīvas 98/24/EC 
visefektīvāko īstenošanu un izpildi.
_________________

1. OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp

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

Pamatojums

This Regulation should also take account of the general Directive on  the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Grozījums Nr. 15
1. panta 3. punkts

Šī regula pamatojas uz principu, ka pašu 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir nodrošināt to, ka viņi ražo, laiž 
tirgū, importē vai lieto šādas vielas, kas 
nelabvēlīgi neietekmē cilvēku veselību vai 
apkārtējo vidi.  Tās noteikumus stiprina
piesardzības princips

Šīs regulas pamatā ir piesardzības princips.

Pamatojums

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.
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Grozījums Nr. 16
3. a. pants (jauns)

3. a. pants
Pienākums rūpēties

1. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji nodrošina, ka tiek sniegta 
vajadzīgā informācija un veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no 
kaitējuma cilvēku veselībai vai videi 
ražošanas, importēšanas un tirgū laišanas 
procesā vai lietojot pašas vielas vai 
preparātus vai izstrādājumus, kuros tās 
ietilpst, saprātīgi paredzamā veidā un 
apstākļos.
2. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji veido reģistru, lai izpildītu 1.punkta 
prasības. Šiem materiāliem ir jābūt 
pieejamiem kompetentām iestādēm un 
aģentūrai pēc to pieprasījuma.

Pamatojums

Linked to the amendment deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding 
provision.

Grozījums Nr. 17
1. panta 3. a. punkts (jauns) 

(3a) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt 
efektīvu aizsardzību un tādu principu 
ieviešanu, kas paredz profilaktisku darbību 
veikšanu, videi nodarītā kaitējuma 
labošanu, pirmām kārtām novēršot tā 
cēloni un to, ka piesārņotājam ir jāmaksā.

Pamatojums
This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
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important part of this legislation.

Grozījums Nr. 18
2. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

(da) Kopienas tiesību akti par vidi

Pamatojums

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added.

Grozījums Nr. 19
2. panta 2. a punkts (jauns)

(2a) Šī regula vienādi attiecas arī uz 
vielām, preparātiem un izstrādājumiem, kas 
importēti Eiropas Savienības teritorijā. 
Regula nedrīkst nekādā veidā veicināt 
atšķirīgus standartus Eiropas Savienībā 
ražotajām vielām, preparātiem un 
izstrādājumiem un trešās valstīs ražotajām 
vielām, preparātiem un izstrādājumiem, kas 
ievesti Eiropas Savienības teritorijā.

Pamatojums

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical  
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.

Grozījums Nr. 20
3. panta 29. a. punkts (jauns)

(29a) “Mazāk aizsargātu iedzīvotāju 
grupas” ir jutīgi cilvēki — jaundzimušie, 
zīdaiņi, bērni, grūtnieces, sievietes, kas 
baro bērnu ar krūti, nespēcīgi cilvēki un 
tādi, kas cieš no imūnsistēmas 
traucējumiem, veci cilvēki, cilvēki ar 
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ģenētiskas izcelsmes jutību, kā arī citas 
riskam vairāk pakļautās grupas.

Pamatojums

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Grozījums Nr. 21
3. panta 29. a. punkts (jauns)

(29a) Uz maziem un vidējiem uzņēmumiem 
attiecas definīcija no Komisijas 2003. gada 
6. maija Ieteikuma 2003/361/EC1.
_______________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

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

Visus reģistrācijas iesniegumus pirms to 
iesniegšanas aģentūrai pārbauda 
neatkarīga revīzija, un revīzijas ziņojumu 
iesniedz aģentūrai kopā ar reģistrācijas 
iesniegumu. Šāda revīzija nodrošina to, ka 
reģistrācija ir pilnīga un kvalitatīva. 
Revīziju veic no reģistranta neatkarīga 
iestāde, taču izmaksas uzņemas reģistrants. 
Aģentūra nosaka pamatnostādnes šādām 
kvalitātes revīzijām.

Pamatojums

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.
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Grozījums Nr. 23
5. a. pants (jauns)

5. a pants
Neliela daudzuma ķīmisko vielu 
pieteikšana
1. Ikviens, kas ražo vai importē vielas, sākot 
no 10 kg līdz 1 tonnai gadā, šo vielu 
piesaka aģentūrai.
2. Piesakot vielu, kuras daudzums ir no 10 
kg līdz 1 tonnai gadā, jānorāda šāda 
informācija, pieteikuma formātā, kādu ir 
noteikusi Aģentūra saskaņā ar 108. pantu, 
ciktāl, ražotājs var iesniegt šo pieteikumu 
bez jebkādām papildu pārbaudēm: 
a) ražotāja identitāte, kā noteikts 
IV pielikuma 1. iedaļā;
b) vielas identitāte, kā noteikts 
IV pielikuma 2. 1. iedaļā;
c) vielas klasifikācija;
d) jebkāda pieejamā informācija par šīs 
vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām un 
īpašībām, kas varētu ietekmēt cilvēku 
veselību vai vidi.

Pamatojums

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Grozījums Nr.24
6. panta 1. punkts

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

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

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu 

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

vienam ražotājam vai importētājam
vienā gadā;

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

• viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

parastos un pamatoti paredzamos 
lietošanas apstākļos vielu paredzēts 
izdalīt.

izstradājumos vai homogēnos 
materiālos, no kuriem tie sastāv, šīs 
vielas saturs ir lielāks par 0,1%. 

Pamatojums

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Grozījums Nr. 25
6. panta 2. punkts

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

(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 
ražotājam vai importētājam ir darīts 
zināms, ka parastos un pamatoti 
paredzamos lietošanas apstākļos vielu, 
visticamāk, paredzēts izdalīt, neraugoties uz 
to, ka šāda vielas izdalīšanās nav paredzētā 
izstrādājuma funkcija;
izdalītās vielas daudzums var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

svītrots
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Pamatojums

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1).

Grozījums Nr. 26
6. panta 3. punkts

Ja 2. punkta nosacījumi ir ievēroti, 
paziņojamajā informācijā ietver šādus 
datus Aģentūras norādītajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu:
(a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija;
(b) 18. panta 1. punktā minēto 
reģistrācijas numurs (-us), ja ir;
(c) vielas (-u) identitāte, kā norādīts IV 

pielikuma 2. iedaļā;
(d) vielas klasifikācija; īss izstrādājuma 
lietojuma (-u) apraksts;
(f) vielas tonnāžas diapazons, kā, 
piemēram, 1 – 10 tonnas, 10 – 100 tonnas 
utt. 

svītrots

Pamatojums

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. 27
6. panta 4. punkts

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

svītrots
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punktu.

Pamatojums

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. 28
6. panta 5. punkts

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

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

Pamatojums

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Grozījums Nr. 29
6. panta 6. punkts

1. – 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa.

1. punktu piemēro 3 mēnešu laikā pēc 21. 
panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa.

Pamatojums

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Grozījums Nr. 30
6. panta 7. punkts

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

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

Pamatojums

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Grozījums Nr. 31
6. b pants (jauns)

6. b pants
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Eiropas kvalitātes zīme
Līdz... *Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un 
atbilstīgos gadījumos, likumdošanas 
priekšlikumu 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. 32
10. panta 1. punkta 1. daļa

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

Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, viņi var reģistrēšanas 
nolūkā izveidot konsorciju. Datu 
apkopošana ir obligāta ne tikai attiecībā uz 
datiem, kas iegūti, eksperimentējot ar 
mugurkaulniekiem, bet arī attiecībā uz 
tiem, kas iegūti veicot visas reģistrācijai 
nepieciešamās pārbaudes.
.

Pamatojums

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant  
positions.

Grozījums Nr. 33
10. panta 2. punkts
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2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija 
dalībnieks, maksā tikai vienu trešo daļu no 
maksājuma par reģistrēšanu.

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija 
dalībnieks, maksā tikai proporcionālu daļu
no maksājuma par reģistrēšanu, un to 
aprēķina saskaņā ar Aģentūras noteiktiem 
kritērijiem.

Pamatojums

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Grozījums Nr. 34
17. panta 2. punkts

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

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

Maksas daļa ir proporcionāla un
aprēķināta saskaņā ar Aģentūras 
noteiktiem kritērijiem, un Aģentūra ņem 
vērā arī ražošanas vai importēšanas 
apjomus.

Pamatojums

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Grozījums Nr. 35
21. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(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 ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

(a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, vai ja tām  
jāsaņem atļauja saskaņā ar 54. panta d), e), 
un f) apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem
un kas ražotas Kopienā vai importētas 
apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai vairāk 
viena gada laikā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā,
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Pamatojums

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Grozījums Nr. 36
31. a. pants (jauns)

31. a pants
Pienākums paziņot informāciju par 
vielām izstrādājumos.
Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājumam 
pievieno vielas vai preparātus, kuriem ir 
izveidota izveidota drošības datu lapa, un 
tie, kas pēc tam vada vai turpina procesu, 
lai izstrādājumu ierakstītu drošības datu 
lapā, kas nonāks pie ikviena izstrādājuma 
vai tā atvasinājuma saņēmēja. Sabiedrība 
nav saņēmējs.
Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no 
ražotāja vai importētāja informāciju par 
vielām, kas ir viņa ražotā vai importētā 
izstrādājuma sastāvā. Ražotājs vai 
importētājs sniedz atbildi 15 darba dienu 
laikā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37
53. panta 2. a. punkts (jauns)

(2a) To izstrādājumu importēšana un 
laišana tirgū, kuru sastāvā ir 
XIII pielikumā minētās vielas, ir uzskatāma 
par šo vielu lietošanu.
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Pamatojums

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Grozījums Nr. 38
55. panta 1. punkta e) daļa

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

svītrots

Pamatojums

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Grozījums Nr. 39
55. panta 2. punkts

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

(a) Esošie specifiskie Kopienas tiesību akti, 
kuros noteikts prasību minimums attiecībā 
uz veselības un vides aizsardzību saistībā ar 
vielas lietojumu, piemēram, saistošās 
kaitīgās iedarbības robežas darbā, emisijas 
robežas un tamlīdzīgi;

(b) Esošās juridiskās saistības veikt atbilstošus 
tehniskus un administratīvus pasākumus, 
lai nodrošinātu atbilstību visiem 
attiecīgajiem veselības, drošības un vides 
aizsardzības standartiem saistībā ar vielas 
lietojumu.
Uz atbrīvojumiem var attiecināt noteiktus 
ierobežojumus.

svītrots

Pamatojums

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
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principle.

Grozījums Nr. 40
55. panta 4. punkta b) daļa

b) lietojumi, kas būtu atbrīvojami no 
licencēšanas prasības.

svītrots

Pamatojums

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Grozījums Nr. 41
57. panta 2. punkts

Licenci piešķir, ja vielas lietojuma radītais 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā 
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 
6. iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts 
pieteicēja ķīmiskās drošības ziņojumā.
Komisija neizskata sekojošo: 
a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru 
piešķirta atļauju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK; 
b) ūdens vides apdraudējumu un 
apdraudējumu, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko 
attiecas prasība par iepriekšēju 
reglamentēšanu, kas minēta 11. panta 3. 
punktā un tiesību aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantu;

c) cilvēku veselības apdraudējumu, ko rada 
vielas lietojums medicīniskā ierīcē, uz ko 
reglamentē Padomes Direktīva 90/385/EEK 
, Padomes Direktīva 93/42/EEK vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/79/EK .

svītrots
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Pamatojums

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available. 
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection.

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Grozījums Nr. 42
57. panta 3. punkta ievaddaļa

Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi:

Licenci piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka  
sociāli ekonomiskie ieguvumi no šīs vielas 
lietošanas pārsniedz tās radīto 
apdraudējumu cilvēku veselībai, ieskaitot 
darba ņēmējus un mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupu veselību, vai tās 
kaitējumu videi, un ja neeksistē atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, kā arī ja 
ir veikti pasākumi, lai samazinātu šīs vielas 
videi nodarīto kaitējumu, izplūdi un 
emisiju. Šo lēmumu pieņem tikai pēc tam, 
kad apsvērti visi šeit minētie elementi:

Pamatojums

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Grozījums Nr. 43
57. panta 6. punkts

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

Licencēm nosaka pārskatīšanas periodus un 
pieprasa izstrādāt vielu aizstāšanas plānus, 
uz tām var attiecināt arī citus nosacījumus, 
tostarp prasību veikt monitoringu. Licences 



AD\577715LV.doc 25/36 PE 357.536v03-00

LV

ierobežojumam laikā. Licencēm nosaka 
parskatīšanas periodus.

izsniedz uz noteiktu laiku, to maksimālais 
termiņš ir 5 gadi. 

Pamatojums

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Grozījums Nr. 44
57. panta 7. punkts

Licencē norāda:

a) personu (-as), kurai (-ām) licence ir 
piešķirta;

b) vielas (-u) identitāti;
c) lietojumu (-us), attiecībā uz kuriem 
licence ir piešķirta;

Licencē norāda:

a) personu (-as), kurai (-ām) licence ir 
piešķirta;

b) vielas (-u) identitāti;
c) lietojumu (-us), attiecībā uz kuriem 
licence ir piešķirta;

ca) licences termiņu;
d) visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
licence ir piešķirta;

d) visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
licence ir piešķirta;

e) visus pārskatīšanas periodus; e) pārskatīšanas periodu;
f) visas vienošanās par pārraudzību. f) visas vienošanās par pārraudzību.

g) aizstāšanas plānu.

Pamatojums

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Grozījums Nr. 45
58. panta 1. punkts

Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto 
licenci, kas ir pakļauta ierobežojumam 
laikā, uzskata par derīgu līdz brīdim, kad 

Licenci uzskata par derīgu līdz brīdim, 
kad Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
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Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci,  
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu. Ja viņš nevar 
apliecināt, ka risks tiek adekvāti kontrolēts, 
viņš iesniedz sociāli ekonomiskās analīzes 
atjaunojumu, alternatīvu analīzi un 
aizvietošanas plānu, kas ir sākotnējā 
pieteikuma elementi. 

īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms laika 
ierobežojuma termiņa beigām. Tā vietā, 
lai atkārtoti iesniegtu visus sākotnējā 
pieteikuma elementus attiecībā uz 
pašreizējo licenci, pieteicējs var iesniegt 
tikai pašreizējās licences numuru, 
ievērojot otro, trešo un ceturto 
apakšpunktu. Viņš iesniedz sociāli 
ekonomiskās analīzes atjaunojumu, 
alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu, 
kas ir sākotnējā pieteikuma elementi. 

Ja viņš tagad var apliecināt, ka risks tiek 
adekvāti kontrolēts, viņš iesniedz ķīmiskās 
drošības ziņojuma atjauninājumu.

Pamatojums

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.

Grozījums Nr. 46
58. panta 3. punkta 2. daļa

Gadījumos, kad pastāv nopietns un tūlītējs 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, Komisija var atlikt licenci, 
kas gaida uz pārskatīšanu, ņemot vērā 
proporcionalitāti. 

Gadījumos, kad pastāv nopietns cilvēku 
veselības vai vides apdraudējums, Komisija 
var atlikt licenci, kas gaida uz pārskatīšanu, 
ņemot vērā proporcionalitāti. 

Pamatojums

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.

Grozījums Nr. 47
59. panta 4. punkts

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:
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a) vielas (-u) identitāte, kā minēts IV 
pielikuma 2. sadaļā,

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

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

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

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

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

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

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

da) saskaņā ar XV pielikumu veikto 
sociāli ekonomisko analīzi,
db) analīzi par alternatīvām, izskatot to 
riskus un tehnisko un ekonomisko 
aizstāšanas iespēju, tai jāpievieno 
aizstāšanas plāns, ieskaitot pētniecības un 
attīstības [plānu] un pieteicēja ierosināto 
darbību grafiku.

Pamatojums

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Grozījums Nr. 48
59. panta 5. punkts

Pieteikumā var ietvert:
a) saskaņā ar XV pielikumu veikto sociāli 
ekonomisko analīzi,
b) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko un ekonomisko aizstāšanas 
iespēju, pēc iespējas pievienojot 

svītrots
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aizvietošanas plānu, ieskaitot izpēti un 
izstrādi un pieteicēja ierosināto darbību 
veikšanas laika grafiku.

Pamatojums

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Grozījums Nr. 49
59. panta 6. punkts

Pieteikumā neietver neko no šeit minētā:
a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru 
piešķirta atļauju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK;
b) ūdens vides apdraudējums un 
apdraudējums, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 16. pantu;
c) cilvēku veselības apdraudējums, ko rada 
vielas lietojums medicīniskā ierīcē, ko 
reglamentē Direktīva 90/385/EEK, 
93/42/EEK vai 98/79/EK.

svītrots

Pamatojums

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Grozījums Nr. 50
62. pants

Licenču īpašnieku pienākumi Prasība sniegt informāciju par to vielu 
lietošanu, kurām ir nepieciešama licence
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Pirms vielas laišanas tirgū licencētam 
lietojumam licences īpašnieki ietver licences
numuru vielas marķējumā.

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

Visas vielas, kuru lietošanai izsniedz 
licenci, un visi preparāti un izstrādājumi, 
kuru sastāvā esošo vielu lietošanai ir 
izsniegta licence, ir jāmarķē. Marķējumā 
jānorāda:
a) vielas nosaukums, 
b) vielas klasifikācija un tai atbilstošais 
simbols, norāde par bīstamību, kā 
noteikts Direktīvā 67/548/EEC 
c) tas, ka šīs vielas lietošanai 
nepieciešama licence, 
d) kādam vielas lietojuma veidam ir 
izsniegta licence. 

Pamatojums

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Grozījums Nr. 51
65. panta 1. daļa

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
videi vai cilvēku, tostarp mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupu veselībai, XVI pielikumu 
groza saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru, pieņemot jaunus 
ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Pamatojums

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.
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Grozījums Nr. 52
70. panta 3. punkts (jauns)

3. Ja XVI pielikumā ir noteikumi attiecībā 
uz kādu vielu un ja 65. pantā izvirzītās 
prasības ir izpildītas, Komisija sagatavo 
XVI pielikuma grozījuma projektu trīs 
mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts 
Sociālekonomiskās analīzes komitejas 
atzinums, vai termiņā, kas noteikts saskaņā 
ar 68. pantu, ja šī komisija nav sniegusi 
atzinumu, atkarībā no tā, kurš termiņš ir 
agrāks. 

Ja grozījuma projekts neatbilst kādam no 
Aģentūras atzinumiem, Komisija pievieno 
sīkus paskaidrojumus par atšķirību 
iemesliem. 

Ja XVI pielikumā nav noteikumu par kādu 
vielu, Komisija noteiktajā laikā iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
XVI pielikuma grozījumu priekšlikumu.  

Pamatojums

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Grozījums Nr. 53
72. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) Risku novērtēšanas komiteja, kas atbild 
par Aģentūras atzinumu sagatavošanu par 
licencēšanas pieteikumiem, ierobežojumu 
priekšlikumiem un visiem citiem 
jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības attiecībā uz riskiem cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi,

(c) Risku un alternatīvu novērtēšanas 
komiteja, kas atbild par Aģentūras atzinumu 
sagatavošanu par licencēšanas 
pieteikumiem, ierobežojumu 
priekšlikumiem, alternatīvu iespēju 
novērtēšanu un visiem citiem jautājumiem, 
kas izriet no šīs regulas darbības attiecībā uz 
riskiem cilvēku veselībai vai videi,

Pamatojums

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
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making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Grozījums Nr.54
75. panta 1. punkts

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

1. Valdi veido četri pārstāvji, kurus ieceļ 
Komisija, un desmit pārstāvji, kurus ieceļ 
Padome pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, un četriem no tiem ir attiecīgā 
pieredze asociācijās, kas pārstāv 
patērētājus, mazāk aizsargātu iedzīvotāju 
grupas, rūpniecību un mazos un vidējos 
uzņēmumus.

Pamatojums

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly. 

Grozījums Nr. 55
115. panta 1. punkts

Piekļuvi nekonfidenciālai informācijai, kas 
iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
attiecībā uz Aģentūras rīcībā esošajiem 
dokumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001. 
Aģentūra šādu informāciju dara pieejamu 
pēc pieprasījuma saskaņā ar 73. panta 2. 
punkta d) apakšpunktu.

Piekļuvi informācijai, kas nav uzskaitīta 
116. pantā, un kas iesniegta saskaņā ar šo 
regulu, piešķir attiecībā uz Aģentūras rīcībā 
esošajiem dokumentiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001. Aģentūra pēc 
pieprasījuma šādu informāciju dara 
pieejamu plašai sabiedrībai  internetā
saskaņā ar 73. panta 2. punkta d) 
apakšpunktu.

Pamatojums

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.
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Grozījums Nr. 56
122. panta 1. a. punkts (jauns)

Dalībvalstis pilnvaro Aģentūru, ierosināt 
kontroles pasākumus un Aģentūra izstrādā 
pamatnostādnes kontroles sistēmas 
saskaņošanai, kā arī padara to efektīvāku.

Pamatojums

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities. 

Grozījums Nr. 57
123. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus attiecībā 
uz sodiem, kādi piemērojami par šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
šie sodi tiek piemēroti. Paredzētajām soda 
naudām ir jābūt efektīvām, proporcionālām 
un preventīvām. Dalībvalstis paziņo par 
šiem noteikumiem Komisijai vēlākais vienu 
gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā un ziņo 
tai uzreiz par jebkādiem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus, 
pamatojoties uz Aģentūras izstrādātajām 
pamatnostādnēm, attiecībā uz sodiem, kādi 
piemērojami par šīs regulas noteikumu 
pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie sodi tiek 
piemēroti. Paredzētajām soda naudām ir 
jābūt efektīvām, proporcionālām un 
preventīvām. Dalībvalstis paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un Aģentūrai
vēlākais vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā un ziņo tai uzreiz par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē. 

Pamatojums

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Grozījums Nr. 58
I Pielikuma 0.5. daļas 4. punkts

Ja 1. – 4. darbības  rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst klasifikācijas kritērijiem, lai to 
klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK, vai 

Ja 1. – 4. darbības  rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst klasifikācijas kritērijiem, lai to 
klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK, vai 
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novērtē tos kā PBT vai vPvB, ķīmiskās 
drošības novērtējumā jāapskata arī šādas 
darbības:

novērtē tos kā PBT  vai vPvB, vai ja ir cits 
pamats bažām, ķīmiskās drošības 
novērtējumā jāapskata arī šādas darbības:

Pamatojums

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Grozījums Nr. 59
I Pielikuma 1.4.1. punkts

1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības 
rezultātiem, vielai nosaka izzināto 
beziedarbības līmeni (-us), atspoguļojot 
iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības 
ilgumu un biežumu.  Ja kaitīgās iedarbības 
scenārijs (-i) to attaisno, var būt pietiekami 
ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā 
pieejamos datus un iedarbības scenāriju (-us) 
ķīmiskās drošības ziņojuma 5. iedaļā, var būt 
nepieciešams noteikt dažādus DNELs katrai 
atsevišķai konkrētai cilvēku grupai 
(piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību –
paļauti cilvēki) un, iespējams, dažām 
apakšgrupām (piemēram, bērni, 
grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības 
ceļiem. Jāsniedz pilnīgs pamatojums, 
norādot, inter alia, izmantoto datu izvēli, 
iedarbības ceļu (orāli, dermāli, inhalējot) un 
iedarbības ilgumu un biežumu attiecībā uz to 
vielu, kurai ir derīgs DNEL. Ja, visticamāk, 
būs vairāk par vienu iedarbības ceļu, tad 
DNEL nosaka katram iedarbības ceļam, kā arī 
iedarbībai, visus ceļus apvienojot. Nosakot 
DNEL, inter alia, jāņem vērā šādi faktori:

1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības 
rezultātiem, vielai nosaka izzināto 
beziedarbības līmeni (-us), atspoguļojot 
iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības 
ilgumu un biežumu.  Ja kaitīgās iedarbības 
scenārijs (-i) to attaisno, var būt pietiekami 
ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā 
pieejamos datus un iedarbības scenāriju (-us) 
ķīmiskās drošības ziņojuma 5. iedaļā, var būt 
nepieciešams noteikt dažādus DNELs katrai 
atsevišķai konkrētai cilvēku grupai 
(piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību –
paļauti cilvēki) un mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupām un atšķirīgiem 
iedarbības ceļiem. Jāsniedz pilnīgs 
pamatojums, norādot, inter alia, izmantoto 
datu izvēli, iedarbības ceļu (orāli, dermāli, 
inhalējot) un iedarbības ilgumu un biežumu 
attiecībā uz to vielu, kurai ir derīgs DNEL. Ja, 
visticamāk, būs vairāk par vienu iedarbības 
ceļu, tad DNEL nosaka katram iedarbības 
ceļam, kā arī iedarbībai, visus ceļus 
apvienojot. Nosakot DNEL, inter alia, jāņem 
vērā šādi faktori:

(i) nenoteiktība, ko, citu faktoru starpā, 
rada eksperimentālo datu dažādība, kā arī 
intra- un inter- paraugu dažādība;

(i) nenoteiktība, ko, citu faktoru starpā, 
rada eksperimentālo datu dažādība, kā arī 
intra- un inter- paraugu dažādība;

(ii) ietekmes raksturs un smagums; (ii) ietekmes raksturs un smagums;

(iii) cilvēku grupa, uz kuru attiecas 
iedarbības kvantitatīvā un/vai kvalitatīvā 

(iii) cilvēku grupa, uz kuru attiecas 
iedarbības kvantitatīvā un/vai kvalitatīvā 



PE 357.536v03-00 34/36 AD\577715LV.doc

LV

informācija. informācija;

(iv) mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu 
izteiktā jutība;
(v) jebkādas norādes uz nestandarta 
iedarbību, īpaši, ja darbības veids nav 
zināms vai ir nepietiekami raksturots;  
(vi) iespējama citu ķīmisko vielu 
līdziedarbība;

Pamatojums

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.

Grozījums Nr. 60
V pielikuma 7.1.1. a. punkts (jauns)

1. SLEJA
7. 1. a Noārdīšanās
7.1a.1. Biotiska [noārdīšanās]
7.1a.1.1. Vieglas bioloģiskās noārdīšanās 
spēja

2. SLEJA
7.1a.  Reģistrants iesaka veikt pētījumus 
izmantojot simulāciju (VII pielikums, 
7.2.1.2–7.2.1.4.), vai arī to var pieprasīt tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā veic 
novērtējumu, saskaņā ar 39., 40. vai 
44. pantu, ja vielas drošības novērtējums 
saskaņā ar I pielikumu norāda, ka jāveic 
vielas nārdīšanās padziļināta izpēte. 
Piemērotāko pārbaudes veidu izvēle ir 
atkarīga no drošības testu rezultātiem.
7.1a.1.1. Pētījumi nav jāveic, ja viela ir 
neorganiska. 

Pamatojums

Reintroduction of a test on biodegradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 



AD\577715LV.doc 35/36 PE 357.536v03-00

LV

adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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