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ĪSS PAMATOJUMS

The REACH proposal is an important step towards creating a healthier and more 
environmentally friendly society in Europe while ensuring the competitiveness of the chemical 
industry and improving the level playing field for chemicals on the internal market.

REACH gives opportunity for a more environmental driven technological development. Today 
the market for environmental technology is growing at a rate of 5 to 20 percent per year.
REACH will increase the knowledge about all substances and give way to new technologies, 
new substances as well as new companies. In this respect, REACH is important for reaching 
the goals of the Lisbon Agenda.

However, industry always needs to improve its performance, not least on the international 
market. A workable regulatory framework is one of the many factors which influence industry's 
competitiveness and companies´ decisions on how to develop. The simplification of merging 
numerous directives into one and to have Community rules on chemicals is benefitial to 
industry and consumers alike.

In order to simplify and strengthen the proposal, to increase its workability and to alleviate the 
costs on SMEs, your draftswoman suggests the following:

Scope 
For workability reasons the scope should be defined more narrowly:

Exemptions shall be granted for recycled materials, as these are indispensable to sustainable •
development and their use should not be restricted under REACH.
Minerals, ores and other chemically unmodified substances occurring in nature should be •
exempted, in so far as they can not classified as CMRs. Ore and concentrates are 
transported in bulk to authorised facilities already under Community rules, and thus do not 
constitute a danger to human health or the environment.
Pulps used in paper manufacturing should be exempted, as there is no added value in •
demanding expensive testing and registration of such harmless materials.

Duty of care and information in the supply chain
A very important aspect of REACH is the dissemination of information throughout the supply 
chain to enable companies to take the best actions in order to protect human health and the 
environment.

The right for downstream users and consumers to receive relevant information about chemicals 
should be strengthened. Your draftswoman therefore suggests to introduce a general "duty of 
care" principle into REACH. Further, the consumer should always have the right to know what 
hazardous chemicals are contained in articles.

Registration
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The requirements for registration should be simplified while strengthening the degree of 
environmental protection:

For companies that already have registered a substance for some uses, the procedure for •
registering more uses for the same substance must be simplified.
The amount of required information should be based on the average of the preceding 3 •
years of production instead of on the current calendar year. This will allow the system to 
take fluctuations in production volumes into account.
The mandatory information requirements for product and process oriented R&D (PPORD) •
should be limited. During a PPORD programme, there will be no need for information 
exchange in the supply chain.
Information on acute toxicity, biodegradability and algea growth inhibition should be •
mandatory for all substances.

Substances in articles
Article 6 covers the registration of substances which are intentionally and/or unintentionally 
released from articles. As the provisions in Article 6 cover imported articles also, the phrasing 
has huge implications for trade, and nearly all trade partners have expressed concern over the 
current wording. Here indeed, the Commission proposal is ambiguous as regards awareness of 
release, reasonably foreseeable use, and assumption of adverse effects. Further, there is no 
mechanism by which the authorities can demand information without prior notification by the 
producer/importer.

Therefore, the following simplifications and improvements are suggested:
The Agency shall be empowered to request the registration of a released substance in cases •
of concern.
The conditions under which the Agency can request this registration should be risk based •
to ensure compatibility with WTO provisions.
The conditions should be in line with the conditions in the evaluation part of the proposal.•
The Agency does not need to investigate cases where information is already available at the •
Agency as a result of earlier registration.

One substance one registration (OSOR) and cost sharing 
REACH already makes sharing of animal test data mandatory, and this is warmly welcomed.
Sharing of test data should as far as possible be the guiding principle in REACH, and steps 
should therefore be taken towards a system of "one substance one registration" where data is 
shared between all companies using the same substance. Such a system will reduce costs and 
bureaucracy and improve the quality of data as more information will be available to all 
companies. The basis could be the following model: First, a voluntary agreement is sought, if 
necessary with the assistance of an arbitration board. If such an agreement can not be found, an 
objective system of cost sharing will be used. This way all registrants will pay an equal part of 
the testing costs involved. Such a system would be transparent and secure the interest of 
parties with smaller market power (mainly SMEs).



AD\579754LV.doc 5/146 PE 353.595v04-00

LV

Prioritisation
For some low-volume substances the costs of REACH could be high, which might result in 
withdrawal of substances from the market on economic rather than environmental grounds.

Needless to say, a solution is not to be found in relaxing the information requirements.
However, some kind of mechanism should be built into the system in order to ensure that 
specific substances of concern can be readily identified.

Your draftswoman therefore would welcome a revised system for the low-volume substances, 
whereby a more targeted request for information will be based on the actual need. An initial 
period of data collection followed by an assessment by the Agency of the further information 
needs could be a starting point for such a system.

Role of the Agency
The Agency must have responsibility for the decision-making in all phases of REACH. Only 
this will secure a level playing field with equal treatment of all registrants and a common 
standard for protection of human health and the environment within the Community. The 
technical work associated with evaluation should still be carried out by the national competent 
authorities where the expertise exists and will remain, but the coordination and decision-
making must rest solely with the Agency. The Agency should therefore be given responsibility 
for:

Collecting and making generally available existing information on substances, especially •
from new Member States where all chemicals control has so far been carried out by the 
State;
The evaluation of testing proposals made under the registration procedure;•
Dossier and substance evaluations;•
Formulating the rolling programme and delegating tasks to the various Member State •
authorities where the actual work will be carried out.

The influence of the Member States in the decision process will be through their seat in the 
Member State Committee and within the context of the Forum.

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Your draftswoman believes that the costs for SMEs can be reduced in several ways. Firstly, 
SMEs operating in markets with many producers and/or importers will benefit from the 
enhanced sharing of test data under OSOR. Secondly, SMEs operating in markets with only 
few producers and/or importers where sharing of data will not be sufficient, a mechanism for 
prioritisation would avoid unnecessary testing.

Member States could also offer financial help to SMEs in specific situations in order to 
alleviate their registration and testing costs. Under the current "de minimis" clause for State 
Aid, any support not exceeding €100.000 over a period of 3 years is allowed. Furthermore, 
within the "block exemption" for SMEs, state aid for investment (which could also partly cover 
testing costs) is to some extent allowed.
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Finally, in case REACH will prove to cause substantial problems in specific sectors and/or 
regions where many SMEs operate (for example the textiles or leather industry), a possibility 
would be to use the "Growth and Adjustment Fund" which is currently being set up under the 
new Structure and Cohesion Funds.

International aspects of REACH
REACH should constitute the first step towards a global system for testing, evaluation and 
registration of chemicals. REACH must therefore as far as possible be interlinked with other 
international programs such as the "Global HPV Portal" under which hazard information on 
High Production Volume (HPV) chemicals is made publicly available. This will both secure 
WTO compatibility and create a platform for industry, governments and NGOs to exchange 
information.

The EU should also take initiatives to bilateral agreements with third countries about mutual 
recognition of test data. Further, the non-confidential information about substances collected 
under REACH should be shared internationally. For developing countries, the EU must offer 
help to set up chemical regimes, knowledge transfer, and assistance in fulfilling the REACH 
requirements, as it is important that trade with these countries is not limited by their possible 
unability to do so.

Research
The implementation of REACH should be accompanied by a comprehensive framework to 
develop and support research into alternatives to hazardous chemicals. A good example is 
Massachusetts where an institute to conduct such research and offer the results to industry has 
been set up within the context of chemical safety legislation.

A Community program or "virtual institute" for research into sustainable technology should be 
set up, for example under the new public-private partnership "European Technology Platform 
for Sustainable Chemistry". Additional funding for this initiative should be considered in the 
discussion on the next Framework Programme for Research.

More research is also needed in alternative test methods which can reduce animal testing and 
lower testing costs. Council Directive 86/609 regarding the protection of animals used for 
experimental purposes calls for development and validation of alternative test methods. The 
European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) has been established in 
response to the Directive. Such initiatives need more financial support and their scope should 
be widened to include basic research.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedr
ības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Administratīvās spējas stiprināšanai 
jaunajās dalībvalstīs nolūkā nodrošināt 
augstu veselības un vides aizsardzības l
īmeni jābūt vienam no ES tiesību aktu mēr
ķiem ķīmisko vielu jomā.

Grozījums Nr. 2

8. apsvērums

(8) Vadības atbildība par riskiem, kas saistīti 
ar vielām, jāuzņemas uzņēmumiem, kas šīs 
vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto.

(8) Atbildība par risku, kas saistīti ar vielām, 
pārvaldību, kā arī par atbilstīgās inform
ācijas sniegšanu jāuzņemas uzņēmumiem, 
kas šīs vielas ražo, importē, laiž tirgū vai 
lieto. 

Informācijai par REACH īstenošanu jābūt 
viegli pieejamai, it īpaši ļoti maziem uzņ
ēmumiem, kurus nedrīkst neatbilstīgi sodīt, 
īstenojot šīs procedūras.

Pamatojums

Preliminary to the introduction of "duty of care" in further amendments.

REACH should provide an opportunity to involve firms, including very small businesses, and 
not be an obstacle that excludes them.

Grozījums Nr. 3

10. apsvērums
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(10) Novērtēšanas noteikumi paredz reģistr
ācijas plānveida pārbaudi, pārbaudot, vai re
ģistrācija atbilst šīs regulas prasībām, un pie
ļaujot plašākas informācijas ģenerēšanu par 
vielu īpašībām. Dalībvalstīm šādas vielas j
ānovērtē, ja tām pēc tam, kad tās iekļautas 
darbībā laistajos plānos, radušās aizdomas, 
ka šādas vielas rada veselības vai vides 
apdraudējumu.

(10) Novērtēšanas noteikumi paredz reģistr
ācijas plānveida pārbaudi, pārbaudot, vai re
ģistrācija atbilst šīs regulas prasībām, un pie
ļaujot plašākas informācijas ģenerēšanu par 
vielu īpašībām. Aģentūra šīs vielas novērtē, 
ja (svītrojums) radušās aizdomas, ka šādas 
vielas rada veselības vai vides apdraudējumu.

Pamatojums

Evaluation of substances should be carried out centrally by the Agency.

Grozījums Nr. 4

16. apsvērums

(16) Pieredze rāda, ka ir nevietā prasīt no dal
ībvalstīm visu ķīmisko vielu risku izvērt
ējumu. Tādēļ šī atbildība, pirmkārt, jāuzliek 
uzņēmumiem, kas vielas ražo vai importē, ta
ču tikai tādā gadījumā, ja ražoto vai eksport
ēto vielu daudzums pārsniedz konkrētu 
apjomu, lai uzņēmumi varētu uzņemties ar 
izvērtējumu saistīto slodzi. Šie uzņēmumi 
veic nepieciešamos risku pārvaldības pas
ākumus atbilstoši savam novērtējumam attiec
ībā uz ražotajām vai eksportētajām vielām.

(16) Pieredze rāda, ka ir nevietā prasīt no dal
ībvalstīm visu ķīmisko vielu risku izvērt
ējumu. Tādēļ šī atbildība, pirmkārt, jāuzliek 
uzņēmumiem, kas vielas ražo vai importē, ta
ču tikai tādā gadījumā, ja ražoto vai eksport
ēto vielu daudzums pārsniedz konkrētu 
apjomu, lai uzņēmumi varētu uzņemties ar 
izvērtējumu saistīto slodzi. Šie uzņēmumi 
veic nepieciešamos risku pārvaldības pas
ākumus atbilstoši savam novērtējumam attiec
ībā uz ražotajām vai eksportētajām vielām.

Tas paredz pienākumu pienācīgā un p
ārredzamā veidā aprakstīt un dokumentēt 
riskus, ko izraisa katras vielas ražošana, 
izmantošana un pārdošana, kā arī paziņot 
par tiem. Ražotājiem un pakārtotiem lietot
ājiem viela ražošanai un izmantošanai jāizv
ēlas, pamatojoties uz tādām pieejamām viel
ām, kuras saistītas ar vismazāko risku.

Pamatojums

Introduction of the principle of the "duty of care".

Grozījums Nr. 5

17. apsvērums
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(17) Lai efektīvi uzņemtos vielu ķīmiskās dro
šības izvērtējumu, vielu ražotāji un importēt
āji iegūst informāciju par šīm vielām, 
nepieciešamības gadījumā veicot jaunus 
testus.

(17) Lai efektīvi veiktu vielu ķīmiskās droš
ības izvērtējumu, vielu ražotāji un importētāji 
iegūst informāciju par šīm vielām, saskaņā
ar kuru risks un izmantošanas drošība jāizv
ērtē, pamatojoties uz faktisko iedarbību.
Esošai informācijai jābūt pieejamai saskaņ
ā ar uzņēmumu konfidenciālas inform
ācijas glabāšanas noteikumiem, pirms tiek 
veikti jauni izmēģinājumi, it īpaši tādi, 
kuros izmanto dzīvniekus. 

Pamatojums

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.

Grozījums Nr. 6

18. apsvērums

(18) Piemērošanas un novērtēšanas, kā arī
caurredzamības nolūkā informāciju par šīm 
vielām, kā arī ar tām saistīto informāciju, 
ieskaitot informāciju par risku pārvaldības 
pasākumiem, iesniedz iestādēm, izņemot 
noteiktus gadījumus, kad šāds iesniegums b
ūtu nesamērīgs.

(18) Piemērošanas un novērtēšanas, kā arī
caurredzamības nolūkā informāciju par šīm 
vielām, kā arī ar tām saistīto informāciju, 
ieskaitot informāciju par risku pārvaldības 
pasākumiem, iesniedz Aģentūrai, izņemot 
noteiktus gadījumus, kad šāda iesniegšana b
ūtu neatbilstīga.

Grozījums Nr. 7

23. apsvērums

(23) No daudzu reģistrētāju grupas inform
āciju atļauj iesniegt vienam pārējo reģistrēt
āju vārdā saskaņā ar noteikumiem, kas nodro
šina to, ka visa vajadzīgā informācija ir 
iesniegta, vienlaikus pieļaujot izmaksu sadal
ījumu.

(23) No daudzu reģistrētāju grupas inform
āciju atļauj iesniegt vienam pārējo reģistrēt
āju vārdā saskaņā ar noteikumiem, kas nodro
šina to, ka visa vajadzīgā informācija ir 
iesniegta, vienlaikus pieļaujot izmaksu sadal
ījumu. Tomēr ir jāpieņem atbilstīgas vadl
īnijas, lai nodrošinātu pieejamību un MVU 
pārstāvību šajos konsorcijos.

Pamatojums

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate measures should be taken 
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to guarantee their representation and to defend their interests.

Grozījums Nr. 8
28.a apsvērums (jauns)

(28.a) Apstrādājamības nolūkā no reģistrē
šanas un novērtēšanas atbrīvo atkritumus 
un materiālus, kas izmantoti kā otrreizējie 
izejmateriāli vai enerģijas avots. Ģenerējoš
ā vērtība („vērtības paaugstināšana”), ko 
iegūst no atkritumiem un materiāliem, 
kurus kā otrreizējas izejvielas vai kā ener
ģijas avotu izmanto reģenerācijas darbībās, 
dod ieguldījumu ES ilgtspējīgas attīstības 
mērķa īstenošanā, un ar šo regulu netiek 
ieviestas prasības, kas mazina šādas 
izejvielu otrreizējas pārstrādes un reģener
ācijas stimulus.

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 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.

Grozījums Nr. 9

28.b apsvērums (jauns)

(28.b) Sistēmas iedarbīguma, vienveidības 
un objektivitātes apsvērumu dēļ tehnisko 
un zinātnisko ekspertu grupai jāizskata II 
un III pielikumā ietvertais vielu saraksts 
(vielas, kas atbrīvotas no reģistrēšanas pien
ākuma), lai pieņemtu kritērijus punktu iek
ļaušanai šajos pielikumos. Pēc kritēriju 
izstrādes pielikumu saturu var aktualizēt, 
lai tie atbilstu pašreizējiem principiem, kā
arī iekļaut šajos pielikumos jaunas vielas, 
kas atbilst to prasībām.

Pamatojums

Annexes II and III concerning exemptions from the obligation to register substances go back 
to the 1960s and 1970s, since when they have not been updated; consequently, Member States 
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which have joined the EU more recently have not had the opportunity to influence their 
content. Unless Annexes II and III are updated, they will cause uncertainty and confusion 
within businesses. Updating would improve the practicability, uniformity and cost-
effectiveness of the REACH proposal without impairing the attainment of objectives relating 
to the protection of health and the environment.

Grozījums Nr. 10

29.a apsvērums (jauns)

(29.a) Lai uzņēmumiem un it īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu nodro
šināt atbilstību šīs regulas prasībām, dal
ībvalstīm sadarbībā ar Komisiju jāievieš
visaptverošs atbalsta tīkls.

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 States to the other, depending on the specific institutional framework in place.
Members States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.

Grozījums Nr. 11

31.a apsvērums (jauns) 

(31.a) Aģentūra ir atbildīga par reģistrē
šanu un novērtēšanu saskaņā ar šo regulu. 
Aģentūra paļaujas uz dalībvalstu iestādēm 
attiecībā uz tehnisko palīdzību, kā arī visu 
laiku uztur ciešu dialogu ar tām.

Grozījums Nr. 12

31.b apsvērums (jauns)

(31.b) Aģentūra saskaņā ar I pielikumu 
izstrādā vadlīnijas par lietojuma un iedarb
ības kategoriju piemērošanu informācijas 
sniegšanas prasībās saskaņā ar šo regulu.
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Grozījums Nr. 13

32. apsvērums

(32) Lai nodrošinātu to, ka iestādēm pieejam
ā informācija vienmēr ir atjaunināta, ievie
šams pienākums informēt Aģentūru par jebk
ādām izmaiņām šajā informācijā.

(32) Lai nodrošinātu to, ka iestādēm pieejam
ā informācija vienmēr ir atjaunināta, ievie
šams savstarpējs pienākums Aģentūrai 
informēt dalībvalstu iestādes par zināmām 
izmaiņām un dalībvalstu iestādēm informēt 
Aģentūru, kas ir atbildīga kopumā.

Pamatojums

An exchange of information would facilitate the work of both the national authorities and the 
Agency.

Grozījums Nr. 14

33. apsvērums

(33) Jārosina informācijas koplietošana un 
kopīga iesniegšana, lai paaugstinātu šīs 
regulas efektivitāti visā Kopienā.

(33) Jārosina informācijas koplietošana un 
kopīga iesniegšana, lai paaugstinātu šīs 
regulas efektivitāti visā Kopienā. Tomēr, lai 
MVU ar savas pārstāvības palīdzību varētu 
gūt labumu no šo konsorciju struktūru 
priekšrocības, jāpieņem atbilstīgas vadl
īnijas.

Pamatojums

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate guidelines should be 
adopted to guarantee their representation and to defend their interests.

Grozījums Nr. 15

33.a apsvērums (jauns)

(33.a) Aģentūra izstrādā vadlīnijas, ko 
izmanto izmaksu kopīgai segšanai gad
ījumos, kad puses nevar savstarpēji 
vienoties. Šādām vadlīnijām jābūt taisnīg
ām un pārredzamām, kā arī jāatspoguļo 
gan iesaistīto pušu skaits, gan arī to attiec
īgie ražošanas apjomi.
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Grozījums Nr. 16

41. apsvērums

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

(41) Daļa no atbildības par vielu radīto risku 
pārvaldību ir informācijas sniegšana par šīm 
vielām citiem profesionāļiem, kā arī
neprofesionāļiem ar vispiemērotāko līdzek
ļu palīdzību; arī šiem citiem ir saistoši iev
ērot savu pienākumu attiecībā uz risku p
ārvaldību, kā arī vielu un preparātu 
izmantošanu.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17

42. apsvērums

(42) Ņemot vērā, ka esošā drošības datu lapa 
jau tiek izmantota vielu un preparātu pieg
ādes ķēdē kā saziņas līdzeklis, ir vietā turpin
āt tās pilnveidošanu un padarīt to par neat
ņemamu šīs regulas izveidotās sistēmas sast
āvdaļu.

(42) Ņemot vērā, ka esošā drošības datu lapa 
jau tiek izmantota vielu un preparātu pieg
ādes ķēdē kā saziņas līdzeklis, ir vietā turpin
āt tās pilnveidošanu un padarīt to par neat
ņemamu šīs regulas izveidotās sistēmas sast
āvdaļu. Tomēr jāapsver arī citas metodes 
attiecībā uz informācijas sniegšanu patērēt
ājiem par riskiem, kā arī vielu un prepar
ātu drošu izmantošanu.

Pamatojums

Linked to the amendment to Recital 16. 

Grozījums Nr. 18

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

(43) Lai izveidotu atbildības ķēdi, pakārtotie 
lietotāji ir atbildīgi par to risku novērtēšanu, 
kas rodas, viņiem izmantojot vielas, ja šis 
lietojums nav ietverts drošības datu lapā, ko 
viņi saņem no saviem piegādātājiem, ja vien 
konkrētais pakārtotais lietotājs neveic vairāk 
aizsardzības pasākumu, nekā ieteicis viņa 
piegādātājs, vai arī ja no viņa piegādātāja 
netiek prasīts novērtēt šos apdraudējumus vai 
sniegt lietotājam informāciju par šiem 
apdraudējumiem; šo pašu iemeslu dēļ pak
ārtotie lietotāji pārvalda riskus, kas rodas, vi
ņiem izmantojot atbilstīgās vielas. Pak
ārtotie lietotāji arī ir atbildīgi par inform
ācijas sniegšanu par riskiem, kā arī viņu 
vielu un preparātu izmantošanu piegādes ķ
ēdē līdz pat galīgajam lietotājam — patērēt
ājam.

Pamatojums

Linked to the amendment to Recital 16. 

Grozījums Nr. 19

46.a apsvērums (jauns)

(46.a) Ja vielas kā tādas vai kā preparāta 
sastāvdaļas ražotājs vai importētājs neplāno 
iesniegt vielas reģistrāciju, viņš par to 
atbilstīgi informē Aģentūru un savus pak
ārtotos lietotājus.

Pamatojums

The current provisions of REACH have created fears amongst downstream users that 
substances might not be registered for economic reasons. This could have significant impact 
on their business. It is therefore necessary that manufacturers and importers would give 
downstream users an advance warning, allowing them to play an active role to start 
negotiations with manufacturers or importers to avoid critical substance withdrawal or to find 
suitable alternatives.

Grozījums Nr. 20

48. apsvērums
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(48) Turklāt ir nepieciešams ieviest paļāv
ību vispārējai reģistrāciju kvalitātei un nodro
šināt to, lai sabiedrībai kopumā, kā arī vis
ām ķimikāliju rūpniecībā ieinteresētajām 
pusēm būtu paļāvība uz to, ka uzņēmumi 
ievēro sev uzliktās saistības; attiecīgi ir viet
ā, lai konkrētajai dalībvalstij būtu tiesības p
ārbaudīt šajā nolūkā iesniegto reģistrāciju 
atbilstību.

(48) Paļāvību vispārējai reģistrāciju kvalit
ātei var uzlabot tikai, uzticot Aģentūrai 
pilnu atbildību par jaunās ķīmisko vielu 
politikas pārvaldību. Šajā sakarā Ķīmisko 
vielu regula jāaplūko un jāuzrauga vienotā
veidā visās dalībvalstīs, gan patērētājiem, 
gan ķīmiskās rūpniecības pārstāvjiem jāpa
ļaujas uz noteikumiem, ar kuriem jāpanāk 
atbilstība, kā arī šī atbilstība ir jāuzrauga. 
Izvērtējot reģistrāciju atbilstību attiec
īgajiem noteikumiem, dalībvalstu iestādēm 
jāstrādā ciešā sadarbībā ar Aģentūru.

Pamatojums

Grozījums Nr. 21

49. apsvērums

(49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no ra
žotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz dalībvalstu atbild
īgo iestāžu veikto novērtējumu. Dalībvalst
īm šajā nolūkā jāveic plānošanas darbs un j
ānodrošina resursi, izveidojot darbībā eso
šus plānus. Ja apdraudējums, kas ir līdzvērt
īgs to bažu līmenim, ko rada licencēšanai pak
ļautu vielu lietojums, izriet no izolētu 
starpproduktu lietojuma to atrašanās vietā, 
dalībvalstīm, ja tas ir pamatoti, ir atļauts 
pieprasīt papildu informāciju.

(49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no ra
žotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz pašas veikto nov
ērtējumu. Aģentūra šajā nolūkā plāno un
nodrošina resursus. Ja apdraudējums, kas ir 
līdzvērtīgs to bažu līmenim, ko rada licencē
šanai pakļautu vielu lietojums, izriet no izol
ētu starpproduktu lietojuma to atrašanās viet
ā, dalībvalstīm, ja tas ir pamatoti, ir atļauts 
pieprasīt papildu informāciju.

Grozījums Nr. 22

62. apsvērums
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Lai dotu dalībvalstīm iespēju iesniegt priek
šlikumus, kuros norādīts specifisks cilvēku 
veselības un apkārtējās vides apdraudējums, t
ās sagatavo tehnisko dokumentāciju  atbilsto
ši detalizēti izklāstītajām prasībām. Tehniskaj
ā dokumentācijā nosaka visā Kopienā izv
ērstas darbības pamatojums.

Lai dotu dalībvalstīm iespēju iesniegt priek
šlikumus, kuros norādīts specifisks cilvēku 
veselības un apkārtējās vides apdraudējums, t
ās sagatavo tehnisko dokumentāciju  atbilsto
ši detalizēti izklāstītajām prasībām. Tehniskaj
ā dokumentācijā nosaka visā Kopienā izv
ērstas darbības pamatojumu. Par šo proced
ūru kopumā atbildēs Ķīmisko vielu aģent
ūra.

Grozījums Nr. 23

70. apsvērums

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

(70) Aģentūras struktūrai jāatbilst tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze ar līdzīg
ām Kopienas aģentūrām šajā ziņā nodrošina 
zināmu orientāciju, taču struktūra jāpiemēro, 
lai ievērotu specifiskas šīs regulas vajadzības.
Šajā gadījumā tam jāietver izcilības centra 
izveide riska komunikācijas jomā Aģentūr
ā.

Grozījums Nr. 24

73. apsvērums

Valdei ir nepieciešamās pilnvaras, lai noteiktu 
budžetu, pārbaudītu tā īstenošanu, noteiktu 
algu struktūru un apjomu, izveidotu iekšējās 
kārtības noteikumus, piemērotu finanšu 
regulas un ieceltu izpilddirektoru.

Valdei ir nepieciešamās pilnvaras, lai noteiktu 
budžetu, pārbaudītu tā īstenošanu, noteiktu 
algu struktūru un apjomu, izveidotu iekšējās 
kārtības noteikumus, piemērotu finanšu 
regulas un ieceltu izpilddirektoru. Saskaņā
ar mērķi meklēt alternatīvas izmēģinājumu 
metodēm, kas paredz dzīvnieku izmanto
šanu, atbilstīgi Pētniecības 
pamatprogrammai jānodrošina pienācīgs 
finansējums alternatīvu metožu izstrādei.

Pamatojums

In order to find alternative methods to tests involving animals, appropriate funding should be 
provided under the Seventh Research Framework Programme for the development of 
alternative methods that may be used in order to meet the information requirements laid down 
in this regulation.

Grozījums Nr. 25
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90. apsvērums

Regulāri dalībvalstu un Aģentūras pārskati 
par šīs regulas darbību būs neaizstājami ties
ību aktu attiecībā uz ķimikālijām ieviešanas, k
ā arī tendenču šajā jomā pārraudzības līdzek
ļi; pārskatos izdarīto atklājumu rezultātā
izdarītie secinājumi būs noderīgi un praktiski 
regulas pārskatīšanas un nepieciešamības gad
ījumā tās grozījumu formulēšanas 
instrumenti.

Regulāri dalībvalstu un Aģentūras pārskati 
par šīs regulas darbību būs neaizstājami ties
ību aktu attiecībā uz ķimikālijām ieviešanas, k
ā arī tendenču šajā jomā pārraudzības līdzek
ļi; pārskatos izdarīto atklājumu rezultātā
izdarītie secinājumi būs noderīgi un praktiski 
regulas pārskatīšanas un nepieciešamības gad
ījumā tās grozījumu formulēšanas 
instrumenti. Šajā sakarā pēc pirmajiem 
pieciem šīs regulas īstenošanas gadiem 
Komisija veic tās ex-post ietekmes novērt
ējumu, lai noteiktu, vai regula atbilst s
ākotnēji izvirzītajiem mērķiem, kā arī vai 
tiek nodrošināta iekšējā tirgus darbība un 
konkurence tajā.

Pamatojums

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Grozījums Nr. 26

93. apsvērums

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

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

Tomēr Aģentūra būs centrālā par Ķīmisko 
vielu regulas īstenošanu atbildīgā strukt
ūra.

Grozījums Nr. 27

104.a apsvērums (jauns)
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(104.a) Ģenerējošā vērtība („vērtības 
paaugstināšana”), ko iegūst no 
atkritumiem un materiāliem, kurus 
izmanto kā otrreizējas izejvielas vai kā ener
ģijas avotu, reģenerācijas darbībās dod 
ieguldījumu ES ilgtspējīgas attīstības mēr
ķa īstenošanā. Ar REACH programmu 
nevajadzētu ieviest prasības, kas varētu 
potenciāli apgrūtināt izejvielu otrreizēju p
ārstrādi un reģenerēšanu un tādējādi 
palielinātu vajadzību izmantot neatjaun
īgus resursus.

Pamatojums

Wastes & materials used for secondary raw materials or sources of energy in recovery 
operations as defined by the Waste Framework Directive or according to European 
Standards, should be excluded from REACH as they are regulated by EU waste legislation.
Directive 91/156/EEC introduces “secondary raw materials extracted from waste” and Art. 
31(b) states that Member States shall take appropriate measures to encourage: “the recovery 
of waste by recycling, re-use or reclamation or any other process with a view to extracting 
secondary raw materials, or the use of waste as a source of energy”

Grozījums Nr. 28

2. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielām, preparātiem vai izstrād
ājumiem, kas ir atkritumi saskaņā ar 
Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 
91/156/EEK, ar ko groza Direktīvu 
75/442/EEK par atkritumiem*,
__________
* OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.

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 double legislation is avoided and that 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.

Grozījums Nr. 29

2. panta 1. punkta cb) apakšpunkts (jauns)
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cb) dabā sastopamām izejvielām, kas nav 
pieejamas pārdošanā plašai sabiedrībai un 
kas paredzētas lietošanai tikai iekārtās, 
kuras ietilpst Padomes Direktīvas 96/61/EK 
darbības jomā,

Pamatojums

Many organic and inorganic raw materials contain, in their natural form, CMR substances in 
concentrations that would fall within the classification. These primary raw materials are used 
in metal production plants, all of which are subject to the provisions of the IPPC legislation 
on integrated pollution prevention and control (Directive 96/61/EC) as well as other EU 
legislation on the protection of workers and the environment. This amendment does not affect 
the level of worker and environmental protection but reduces the burden of red tape for 
industry.

Grozījums Nr. 30

2. panta 1. punkta cc) apakšpunkts (jauns)

 cc) vielām tabakas izstrādājumos, kuri 
ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 5. jūnija Direktīvā 2001/37/EK 
par dalībvalstu normatīvo un administrat
īvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un p
ārdošanu,

Pamatojums

Directive 2001/37/EC already regulates the use of substances in tobacco products: in 
particular, Articles 3 and 6 of Directive 2001/37/EC deal with limit values and provision of 
information concerning ingredients. In this connection both the function and the category of 
an ingredient are to be indicated, as well as toxicological data.

Grozījums Nr. 31

2. panta 1. punkta cd) apakšpunkts (jauns)

 cd) vielām baterijās Direktīvas 91/157/EEK 
(kas grozīta ar Direktīvu 91/86/EK un 
Direktīvu 98/101/EK) darbības jomā,

Pamatojums

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
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the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
excluded from the scope of REACH.

Grozījums Nr. 32

2. panta 2. punkts

Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz: Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz:
(a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK, a) Kopienas tiesību aktiem par veselību un 

drošību darbavietā,
(b) Direktīvu 90/394/EEK, svītrots
(c) Padomes Direktīvu 98/24/EK, svītrots

Grozījums Nr. 33

2. panta 2.a, 2.b un 2.c punkts (jauns)

2.a II, III un IV sadaļu noteikumus nepiem
ēro gadījumos, kad vielu ražo vai importē
lietojumam šādos galaproduktos vai kad 
viela ietilpst to sastāvā:

a) cilvēku ārstēšanai paredzētie vai veterin
ārie medikamenti saskaņā ar Regulas 
(EEK) Nr. 726/2004 un Direkt
īvu 2001/82/EK un 2001/83/EK darbības 
jomu,
b) Regulā (EK) Nr. 178/2002 noteiktie p
ārtikas produkti, tostarp:
i) pārtikas piedevas pārtikas produktos 
saskaņā ar Direktīvas 89/107/EEK darbības 
jomu,
ii) garšvielas pārtikas produktos saskaņā
ar Komisijas Direktīvas 88/388/EK darb
ības jomu,
iii) kā saldinātājs izmantošanai pārtikas 
produktos saskaņā ar Padomes Direktīvas
94/35/EEK darbības jomu,
iv) kā piedeva, kas nav krāsviela vai saldin
ātājs, izmantošanai pārtikas produktos 
saskaņā ar Padomes Direktīvas 95/2/EK 
darbības jomu,
c) dzīvnieku barība, tostarp:
i) piedevas barības produktos saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku 
ēdināšanā lietotām piedevām, darbības 
jomu, un
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ii) dzīvnieku barība saskaņā ar Padomes 
Direktīvas 82/471/EEK darbības jomu,
d) pārtikas saskares materiāli saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 2004/1935 darbības 
jomu,
e) medicīnas ierīces saskaņā ar Direktīvas 
90/385/EEK vai 98/79/EEK darbības jomu,
f) augu aizsardzības līdzekļi saskaņā ar 
Direktīvas 91/414/EEK darbības jomu,
g) biocīdie produkti saskaņā ar Direktīvas 
98/8/EK darbības jomu.
2.b VII sadaļas noteikumus nepiemēro 
2.a punktā (jauns) izklāstīto vielu 
lietojumiem, kā arī šādiem papildu 
lietojumiem:
a) kā ražotnē izolētu starpproduktu vai kā
transportētu izolētu starpproduktu 
lietojumi,
b) kā automašīnu degvielas lietojums saska
ņā ar Direktīvas 98/70/EK darbības jomu,
c) kā degvielas mobilās vai stacionārās 
minerāleļļu produktu degkamerās lietojumi 
un kā degvielu lietojums slēgtās sistēmās,
d) reģistrētu vielu, kas paredzētas vienīgi 
eksportam uz trešām valstīm, īpaši 
lietojumi.
2.c IV un X sadaļas noteikumus nepiemēro 
2.a punkta a)–g) apakšpunktā uzskait
ītajiem preparātiem vai vielām šo preparātu 
sastāvā.

Pamatojums

If the scope of the Regulation is clarified in the beginning of the text, enterprises that will not 
have to apply REACH do not have to study the whole proposal. This amendment therefore 
collects all scope provisions spread through the proposal in one place. Further, food and feed 
are outside the scope of REACH. Food additives should also be, because they are already
sufficiently addressed in other legislation.

Grozījums Nr. 34

2. panta 2.d punkts (jauns)
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 2.d Pašreizējā regula neskar grozītajā
Padomes Direktīvā 76/768 noteiktos 
aizliegumus un ierobežojums attiecībā uz:

a) dzīvnieku izmantošanu kosmētikas 
produktu vai dažu vai visu to sastāvdaļu gal
īgā formulējuma izmēģināšanā, un
b) to kosmētikas produktu komercializē
šanu, kuru dažas vai visas sastāvdaļas vai 
to galīgais formulējums ir ticis izmēģināts, 
šim nolūkam izmantojot dzīvniekus.

To kosmētikas produktos izmantojamo 
vielu, uz kurām attiecas šī regula, izmēģinā
šanā nolūkā veikt regulā prasīto šādu vielu 
novērtēšanu nav atļauts izmantot dz
īvniekus. 

Pamatojums

This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Grozījums Nr. 35

3. panta 1. punkts

1. Viela ir ķīmiskais elements un tā
savienojumi, kas ir dabā sastopamā veidā vai 
iegūti kādā ražošanas procesā, ietverot visas 
piedevas, kas vajadzīgas produktu stabilizē
šanai, kā arī izmantotajos procesos radušos
piemaisījumus, bet izņemot šķīdinātājus, kuru 
atdalīšana neietekmē vielas stabilitāti un 
nemaina tās ķīmisko sastāvu.

1. Viela ir ķīmiskais elements un tā
savienojumi, kas ir dabā sastopamā veidā vai 
iegūti kādā ražošanas procesā, ietverot visas 
piedevas, kas vajadzīgas produktu stabilizē
šanai, kā arī (svītrojums) piemaisījumus, kas 
tajā konstatēti pēc izmantotā procesa vai 
sastopami dabā un tiek iegūti kā šīs vielas 
sastāvdaļa, bet izņemot šķīdinātājus, kuru 
atdalīšana neietekmē vielas stabilitāti un 
nemaina tās ķīmisko sastāvu.

Pamatojums

Natural cellulose fibres are polymers extracted from wood, which may contain natural 
impurities (which vary significantly from one tree, climate, and season to another), that are 
co-extracted from the wood and that may remain in paper and tissue paper even after the 
processing of the cellulose fibres. Some of these natural impurities may have been chemically 
modified during the manufacturing process. REACH exempts from its requirements impurities 
“deriving from the process used”. It should be made clear that this exemption extends to 
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impurities occurring in nature.

Grozījums Nr. 36

3. panta 1.a punkts (jauns)

 1.a Augu valsts izcelsmes viela ir tāda 
kompleksa viela, kuru iegūst, pakļaujot 
augu vai tā daļas fiziskai apstrādei, tādai k
ā ekstrakta iegūšana, destilēšana, izspie
šana, frakcionēšana, attīrīšana, koncentrē
šana vai fermentēšana, kuras sastāvs main
ās atkarībā no ģints, sugas, tās ieguves 
avota augšanas apstākļiem, kā arī tās apstr
ādē izmantotā procesa.

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 under Annex III for 
natural substances and ensure legal certainty in the implementation of REACH provisions.

This category of natural substances encompasses a wide diversity of substances, which are 
not well-defined chemical elements within the meaning of the definition of “substances” in 
the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be distinguished 
from other substances covered by REACH.

Grozījums Nr. 37

3. panta 2. punkts

2. Preparāts ir maisījums vai šķīdums, kas 
sastāv no divām vai vairākām vielām.

2. Preparāts ir viendabīgs vai neviendabīgs 
maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām 
vai vairākām vielām neatkarīgi no katras 
sastāvdaļas, maisījuma vai šķīduma agreg
āta.

Pamatojums

Precision in order to take account of the broad variety of preparations which often combine 
components in different aggregates (gas, liquid, solid).

Grozījums Nr. 38

3. panta 2.a punkts (jauns)
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2.a Metālu sakausējumi ir īpaši preparātu 
veidi, kas ir viendabīgi makroskopiskā l
īmenī un kas sastāv no diviem vai vair
ākiem ķīmiskiem elementiem, kas viens ar 
otru ir tā savienoti, ka mehāniski tos nevar 
viegli atdalīt, un ko novērtē, ņemot vērā to 
īpašās specifiskās īpašības.

Pamatojums

Though described in Annex Ia as 'special preparations', alloys are not mentioned in the body 
of the Regulation in a fashion that takes account of their special properties. Alloys consist of 
two or more substances (metals) that fuse together in a new, insoluble crystal lattice. Alloys 
should therefore not be registered themselves as preparations, but the safe use of metals in 
alloys should be examined, as already stated in the considerations of Directive 1999/45/EC 
on dangerous preparations.

REACH should include this new definition agreed by the UN as a definition of metallic alloys 
within the context of the Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling (GHS). Inserting this definition in REACH would also bring the definitions into line 
with the requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC).

Grozījums Nr. 39
3. panta 3. punkts

3. Izstrādājums ir objekts, ko veido viena vai 
vairākas vielas vai preparāti, kam ražošanas 
procesā piešķirta specifiska forma, virsma vai 
uzbūve, kas nosaka tā gala lietojuma 
funkciju lielākā mērā, nekā tā ķīmiskais 
sastāvs.

Izstrādājums ir mākslīgi radīts objekts, kurā
ir viena vai vairākas viela(s) un/vai prepar
āts(-i), kam ražošanas procesā piešķirta 
specifiska forma, virsma vai dizains, kas ir b
ūtisks tā gala lietojuma funkcijā.

Pamatojums

The Commission's proposal uses inconsistent wording in Articles 3(3), 6(1) and 6(2) as 
regards substances in articles. Similar phrasing inconsistencies exist in German legislation 
where they have caused significant legal uncertainty and dispute. The proposed amendments 
for Articles 3(3) and Article 6 (1-7) harmonise this wording.Further, the phrase “determining 
its end use function to a greater degree than its chemical composition does” could create 
confusion.

Grozījums Nr. 40

3. panta 12. punkts
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12. Lietošana ir jebkāda pārstrādāšana, 
formulēšana, patērēšana, uzglabāšana, turē
šana, apstrādāšana, iepildīšana konteineros, p
ārvietošana no viena konteinera uz citu, maisī
šana, izstrādājuma ražošana vai jebkāda cita 
izmantošana.

12. Lietojums ir jebkāda pārstrādāšana, 
formulēšana, patērēšana, uzglabāšana, turē
šana, apstrādāšana, iepildīšana konteineros, p
ārvietošana no viena konteinera uz citu, maisī
šana, izstrādājuma ražošana vai jebkāda cita 
pienācīgi definēta izmantošana.

Pamatojums

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Grozījums Nr. 41

3. panta 12.a punkts (jauns)

12.a Lietojuma kategorijas ir lietojuma 
veidu klasifikācija, izšķirot rūpniecisko 
lietojumu, profesionālo lietojumu un patēr
ētāju lietojumu.

Grozījums Nr. 42

3. panta 12.b punkts (jauns)

12.b Iedarbības kategorijas ir iedarbības 
veidu klasifikācija saistībā ar attiecīgajiem 
iedarbības uz cilvēkiem virzieniem, emisijas 
virzieniem vidē, kā arī iedarbības ilgumu 
un biežumu.

Grozījums Nr. 43

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 ražota un patērēta vai lietota tikai un 
vienīgi ķīmiskajā pārstrādē, lai to pārveidotu 
citā vielā (turpmāk tekstā saukta sintēze):

Pamatojums

The exception should also apply to substances which are not only used as intermediates.
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Grozījums Nr. 44

3. panta 14.a punkts (jauns)

14.a Ķīmiski nemodificēta viela ir viela, 
kuras ķīmiskā struktūra paliek nemainīga 
pat pēc tās pakļaušanas ķīmiskam 
procesam, piemēram, ja vielu ķīmiski apstr
ādā, lai to attīrītu no piemaisījumiem.

Pamatojums

The proposal exempts from registration substances “occurring in nature if they are not 
chemically modified during their manufacturing.” The basic raw material used for paper and 
board production is cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp may 
be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation. REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Grozījums Nr. 45

3. panta 14.b punkts (jauns)

14.b Dabā sastopamas vielas, kas nav apstr
ādātas vai ir apstrādātas tikai manuāli, ar 
gravitācijas palīdzību vai mehāniski, šķ
īdinot tās ūdenī vai ar flotācijas palīdzību, 
sildot tikai, lai iztvaicētu ūdeni, vai arī tās 
iegūst no gaisa ar jebkādu līdzekļu palīdz
ību, nemainot vielas ķīmisko sastāvu.

Pamatojums

For clarification and to improve workability, REACH should also include a definition of 
naturally occurring, in line with the OECD definition.

Grozījums Nr. 46

3. panta 20. punkts

20. Pakāpeniski ieviešama viela ir viela, kas 
15 gadu laikā pirms šīs regulas stāšanās sp
ēkā atbilst vismaz vienam no šādiem krit
ērijiem:

20. Pakāpeniski ieviešama viela ir viela, kas 
11 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā
atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
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a) ražotājs vai importētājs to ražoja vai 
importēja Kopienā vai valstīs, kas pievienoj
ās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, 
un tā ir uzskaitīta Eiropas Ķīmisko 
komercvielu sarakstā (Einecs),

a) (svītrojums) tā ir uzskaitīta Eiropas Ķ
īmisko komercvielu sarakstā (Einecs),

b) to ražoja Kopienā vai valstīs, kas pievienoj
ās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, ta
ču ražotājs vai importētājs to nebija laidis tirg
ū,

b) pirms šīs regulas stāšanās spēkā to ra
žoja Kopienā vai valstīs, kas pievienojās 
Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, taču 
ražotājs vai importētājs to ne reizi nebija 
laidis tirgū vismaz 15 gadus pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā ar nosacījumu, ka 
ražotājs vai importētājs var to dokumentāri 
pierādīt,

c) to laida tirgū Kopienā vai valstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā, un laikā starp 1981. gada 18. 
septembri un 1993. gada 31. oktobri ieskaitot 
ražotājs vai importētājs to laida tirgū un 
tika uzskatīta par paziņotu saskaņā ar Direkt
īvas 67/548/EEK 8. panta 1. punkta pirmo 
ievilkumu, kurā grozījumi izdarīti ar Direkt
īvu 79/831/EEK , taču tā neatbilst polimēra 
definīcijai, kāda noteikta Direktīvā
67/548/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 92/32/EEK,

c) (svītrojums) laikā starp 1981. gada 
18. septembri un 1993. gada 31. oktobri 
ieskaitot tā tika uzskatīta par paziņotu saskaņ
ā ar Direktīvas 67/548/EEK 8. panta 
1. punkta pirmo ievilkumu, kurā grozījumi 
izdarīti ar Direktīvu 79/831/EEK, taču tā
neatbilst polimēra definīcijai, kāda noteikta 
Direktīvā 67/548/EEK, kurā grozījumi izdar
īti ar Direktīvu 92/32/EEK.

ar nosacījumu, ka ražotājam vai importēt
ājam ir šī fakta dokumentārs apliecin
ājums.

svītrots

Pamatojums

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance.
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach.
All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances.

Grozījums Nr. 47

3. panta 22. punkts
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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 
(tostarp attiecībā uz preparātiem un izstrād
ājumiem), turpmāku vielas kā tādas vai arī
preparāta vai izstrādājumu sastāvā izstrādi, 
kuras gaitā izmanto pilotiekārtas vai ražo
šanas izmēģinājumus, lai pilnveidotu ražo
šanas procesu un/vai testētu vielas lietojuma 
jomas.

Pamatojums
This amendment more clearly specifies that product development also comprises preparations 
and articles used in pilot tests in real conditions. 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. 48

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 
(svītrojums).

Pamatojums

The one tonne limit would unduly restrict research.

Grozījums Nr. 49

3. panta 26. punkts

26. Nevēlams lietojums nozīmē tādu 
lietojumu no pakārtoto lietotāju puses, ko re
ģistrētājs ieteicis neizmantot.

26. Neatbalstīts lietojums nozīmē tādu 
lietojumu no pakārtoto lietotāju puses, ko re
ģistrētājs var pamatoti ieteikt neizmantot, jo 
viņš to uzskata par nedrošu, nodrošinot zin
ātniski pamatotus apsvērumus pret šī
lietojuma drošību.

Pamatojums

The words "undesirable use" have an emotional rather than a scientific or legal connotation.
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe but not against 
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uses they simply do not wish to register.

This amendment will strengthen the position of downstream-users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream-user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment.

Grozījums Nr. 50
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 gadījumus attiecībā uz jaunām 
vielām, kuru gada apjomus aprēķina,
pamatojoties uz iepriekšējo trīs kalendāro 
gadu vidējo, 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. 51

3. panta 29.a punkts (jauns)

29.a Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir 
uzņēmumi, kas atbilst attiecīgajai defin
īcijai 2003. gada 6. maija ES ieteikumos1.

________________
1 OV L 124, 20.5.2003.

Pamatojums

The term SME needs to be defined so that they can be readily identified for the purposes of 
specific ad hoc procedures.

Grozījums Nr. 52

3. panta 29.b punkts (jauns)

29.b Atkritumi — jebkura viela, preparāts 
vai izstrādājums, uz ko attiecas Padomes 
Direktīva 75/442/EEK.
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Pamatojums

Wastes are already controlled and managed under other EU and international waste 
legislation. The inclusion in costly testing and registration processes of wastes intended for 
recycling could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the 
import and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's 
commitment to sustainable development and best use of resources.

Grozījums Nr. 53

3. panta 29.c punkts (jauns)

29.c Minerāls ir neorganisku sastāvdaļu, t
ādu, kādas tās atrastas zemes garozā, 
apvienojums, kuram ir raksturīgais ķ
īmisko sastāvdaļu, kristāliskā apveida, kā
arī fizisko un ķīmisko īpašību kopums.

Pamatojums

In Annex III.8 an exemption has been granted, amongst others, to "minerals." However, in the 
current proposal there is no definition of mineral. This amendment would fill this gap and 
bring clarity to the implementation of REACH.

Grozījums Nr. 54

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,
d) kā barības piedeva barībā Padomes 
Direktīvas 70/524/EEK  darbības sfēras 
ietvaros,
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e) dzīvnieku barībā Padomes Direktīvas 
82/471/EEK  darbības sfēras ietvaros.

Pamatojums

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Grozījums Nr. 55

4. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) polimēri,

Pamatojums

Polymers should be exempted from REACH as a whole, not just from the registration 
procedure. When a decision is taken to regulate polymers as well, they should be the subject 
of a specific regulation or directive.

Grozījums Nr. 56

4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielas preparātos, kuras atbilst reģistr
ācijas kritērijiem un kuras šim lietojumam 
jau ir reģistrējis kāds no piegādes ķēdes dal
ībniekiem.

Pamatojums

The proposed changes will avoid that substances present in preparations already registered 
for that use by an actor in the supply chain would need to be registered again, when the 
substances are exceeding the percentage threshold values of 1999/45/EC Directive and their 
total volume exceeds 1 tonne per year.

This will avoid the burdens put on (small) importers of preparations, and can contribute to 
assure that supply of high speciality preparations placed on the EU Market in low volumes is 
guaranteed, which could be of key importance for EU manufacturing industries.

Grozījums Nr. 57

4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielas kā tādas vai preparātos, kuras 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrējis ražotājs vai 
importētājs un kuras Kopienā otrreiz pārstr
ādājis cits ražotājs vai importētājs, kurš
pierāda, ka:
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i) viela, kas ir radusies otrreizējas pārstr
ādes procesā, ir tāda pati, kā viela, kas jau 
reģistrēta, un ka
ii) viņam par šo reģistrēto vielu ir sniegta 
informācija saskaņā ar 29. un 30. pantu.

Pamatojums

Substances which are the result of specific recycling processes should be exempted from 
registration, provided that the company performing the recycling process has been provided 
with information on the substance.

Grozījums Nr. 58

4. panta 3. punkts

3. Ražotnē izolēti starpprodukti vai transport
ēti izolēti starpprodukti ir jāizņem no 2. un 3. 
nodaļas, neierobežojot 4., 5. un 6. nodaļu.

3. Ražotnē izolēti starpprodukti, kas laisti 
tirgū, un transportēti izolēti starpprodukti, 
kas laisti tirgū, ir jāizņem no 2. un 3. noda
ļas, neierobežojot 4., 5. un 6. nodaļu, kā arī
2. nodaļas 5. panta 3. punktu.

Pamatojums

This provision should ensure that there is no confusion about the need to register monomers. 
I.e. that  monomers are not included under the intermediates exemptions.

Grozījums Nr. 59

4.a pants (jauns)

4.a pants
Uz produktu un procesu orientētas izpētes 
un izstrādes (PPORD) atbrīvojumi no re
ģistrēšanas pienākuma
1. Vielu, kas ražota Kopienā vai importēta 
tajā uz produktu un procesu orientētas izp
ētes un izstrādes nolūkā piegādes ķēdes 
jebkurā līmenī, atbrīvo no 5., 6., 15., 16. un 
19. pantā noteiktā reģistrēšanas pienākuma 
uz laiku līdz 10 gadiem ar nosacījumu, ka 
ražotājs vai importētājs saskaņā ar 
108. pantu Aģentūrai paziņo šādu inform
āciju Aģentūras noteiktajā formātā:
a) ražotāja vai importētāja identitāte,
b) vielas identitāte,
c) vielas klasifikācija, ja tāda ir,
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d) novērtētais apjoms, kā arī
e) tā klientu skaits, ja tādi ir.
Šāda viela nevienu brīdi nedrīkst būt 
pieejama vispārējai sabiedrībai ne tīrā veid
ā, ne preparātā vai izstrādājumā. Paziņot
āja, klienta(-u) vai to skaidri noteiktu vien
ību darbinieki apstrādā vielu pienācīgi 
kontrolētos apstākļos. Vielas atlikušo 
daudzumu pēc atbrīvojuma perioda beigām 
vai izpētes darbības beigās — atkarībā no t
ā, kas beidzas ātrāk, —atkal savāc, lai to 
iznīcinātu.
2. Aģentūra paziņojumam piešķir numuru 
un paziņošanas datumu, kas ir paziņojuma 
saņemšanas datums Aģentūrā, paziņo šo 
numuru un datumu atbilstīgajam ražot
ājam vai importētājam, kā arī paziņoto 
informāciju, numuru un datumu iesniedz t
ālāk tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
kurā šī viela ražota, importēta vai 
izmantota uz produktu un procesu orient
ētas izpētes un izstrādes nolūkā.
3. Aģentūra pēc ražotāja vai importētāja l
ūguma sākotnēji noteikto atbrīvojuma 
periodu var pagarināt par lielākais 
10 gadiem, ja ražotājs vai importētājs var 
pierādīt, ka šādu pagarinājumu attaisno 
atbilstīgā izpētes un izstrādes programma.
4. Paziņotājs var pārsūdzēt jebkuru saskaņ
ā ar 3. punktu pieņemto lēmumu atbilstīgi 
87., 88. un 89. pantam.
5. Aģentūra un attiecīgās(-o) dalībvalsts(-
u) kompetentās iestādes saskaņā ar 
1. punktu iesniegto informāciju vienmēr 
glabā kā konfidenciālu.

Pamatojums
It is more logical to place the exemptions right after the scope.

It should be clear that Ppord activities can take place at any level in the supply chain.

An obligation to ensure that the substance is only handled by clearly defined entities, under 
controlled conditions and with a re-collection obligation can replace the detailed information 
requirements.

Ppord and R&D cycles in manufacturing vary. Hence, the exemption period must be flexible 
and up to 10 years with extension possibility if justified. Any decision regarding the 
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exemption period must be subject to appeal by the notifier.

Grozījums Nr. 60

5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Reģistrācija saskaņā ar 1. punktu 
netiek prasīta attiecībā uz vielām, kuras 
preparātā ir tādā koncentrācijā, kas ir zem
āka par šādos noteikumos noteikto zemāko 
koncentrāciju:
a) Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 
3. punkta tabulā uzrādītā piemērojamā
koncentrācija,
b) Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā uzr
ādītās koncentrācijas robežvērtības,
c) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā
noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojums
Takes over the limit values which substances and preparations are required to comply with 
under Article 13. Without limit values, even the smallest traces of substances would have to 
be registered, which would be disproportionate.

Grozījums Nr. 61

5. panta 3. punkts

3. Visi polimēra ražotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrāciju par nereģistr
ētu monomēru vielu (-ām) vai citu nereģistr
ētu vielu (-ām), ja ievēroti abi šeit minētie 
nosacījumi:

3. Visi polimēra ražotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrāciju par nereģistr
ētu monomēru vielu(-ām), ko nav reģistrējis 
piegādes ķēdes iepriekšējā posma dal
ībnieks, vai citu nereģistrētu vielu(-ām), iz
ņemot gadījumus, kad šādas monomēras 
vielas izveidotas ar sintēzes palīdzību un tās 
nevar izolēt, ja ievēroti abi šeit minētie nosac
ījumi:

a) polimērs sastāv no 2% šādas monomēru 
vielas (-ām) vai citas vielas (-ām) masa pret 
masu (m/m) vai vairāk,

a) polimērs sastāv no 2% šādas monomēru 
vielas (-ām) vai citas vielas (-ām) masa pret 
masu (m/m) vai vairāk,

b) kopējais šādas monomēru vielas (-u) vai 
citas vielas (-u) daudzums vienā gadā ir 1 
tonna vai lielāks.

b) kopējais šādas monomēru vielas (-u) vai 
citas vielas (-u) daudzums vienā gadā ir 1 
tonna vai lielāks.
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Nereģistrētas monomēras vielas vai citas 
nereģistrētas vielas ir vielas, ko nav reģistr
ējis ražotājs, kurš šādas vielas piegādā
polimēra ražotājam.
Tomēr gadījumos, kad nereģistrētas 
monomēras vielas vai citas vielas ir reģistr
ējis sākotnējais ražotājs vai tā nozīmēts p
ārstāvis, polimēra ražotājs var šo reģistr
āciju izmantot ar nosacījumu, ka reģistrēt
ājs ir norādījis, ka tā tiek izmantota polim
ēru ražošanā.

Pamatojums

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. Further, some monomers are formed in the 
production process and immediately continue to react. Registration is thus impossible except 
at an indefensibly high cost. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles set out in Title II: Registration of substances.

Grozījums Nr. 62

5. panta 4. punkts

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto nodevu. Nodevu nepiemēro t
ādu vielu reģistrācijai, kuru ražošanas 
apjoms ir 1–10 tonnas un kuru tehniskajā
lietā iekļauta visa V pielikumā noteiktā
informācija.

Pamatojums
This amendment will encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 10 tonnes, which will facilitate the work of the Agency. It will also reduce the financial 
burden on SMEs.

Grozījums Nr. 63

5. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Polimērus, kuri ir jau reģistrēti saskaņā
ar Direktīvu 67/548/EEK, uzskata par re
ģistrētiem šīs sadaļas nozīmē. Aģentūra 
tiem piešķir reģistrācijas numuru gada laik
ā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums
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To protect acquired rights in respect of already registered new polymers.

Grozījums Nr. 64

6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

1. Visi ražotāji vai importētāji iesniedz Aģent
ūrai reģistrāciju par jebkuru vielu, kas ir šo 
izstrādājumu sastāvā, ja ievēroti šādi nosac
ījumi:

1. Visi ražotāji vai importētāji iesniedz Aģent
ūrai reģistrāciju par jebkuru vielu, kas ir 
šajos izstrādājumos, ja ievēroti šādi nosac
ījumi:

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

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,

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

c) parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielas izdalīšana ir izstrād
ājuma īpaši paredzēta funkcija,
ca) ja izdalītā viela ir daļa no kāda prepar
āta, viela ir tāda(-u) preparāta sastāvā, kur
š(-i) ir izdalījies(-ušies) no izstrādājuma 
koncentrācijā, kas ir vienāda vai pārsniedz 
viszemāko no šādiem koncentrācijas rādīt
ājiem:
– Direktīvas 67/548/EK I pielikumā minētā
koncentrācija vai
– Direktīvas 1999/45/EK II pielikuma A un 
B daļā minētā koncentrācija gadījumos, 
kad Direktīvas 67/548/EK I pielikumā nav 
minēts koncentrācijas ierobežojums attiecīb
ā uz preparātos esošām vielām,
– 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā norād
ītajiem kritērijiem,
cb) vielu šāda lietojuma nolūkā nav reģistr
ējis piegādes ķēdes iepriekšējais dalībnieks, 
un

cc) viela nav atbrīvota no reģistrācijas pien
ākuma saskaņā ar II un III pielikumu.

Pamatojums
Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
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"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Grozījums Nr. 65

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:

2. Aģentūra pieņem lēmumu, ar ko prasa 
izstrādājumu ražotājam vai importētājam 
atbilstīgi šai sadaļai iesniegt reģistrāciju 
par visām vielām šajos ražojumos, ja iev
ēroti 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,

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,

b) Aģentūrai ir pamats uzskatīt, ka:

i) viela ir izdalījusies no atbilstīgā izstrād
ājuma, un
ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem 
rada risku cilvēka veselībai vai videi,

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,

c) viela nav reģistrēta atbilstīgā izstrād
ājuma ražošanai.

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

svītrots

Pamatojums
Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.
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The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Grozījums Nr. 66

6. panta 3. punkts

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

svītrots

ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija,

18. panta 1. punktā norādītais reģistrācijas 
numurs (-i), ja ir,

IV pielikuma 2. iedaļā norādītā vielas (-u) 
identitāte,

vielas klasifikācija,
īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts,

vielas tonnāžas diapazons, kā, piemēram, 1 
– 10 tonnas, 10 – 100 tonnas utt.

Pamatojums
This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Grozījums Nr. 67

6. panta 4. punkts

4. 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
This follows from the previous amendment on Article 6 (2).
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Grozījums Nr. 68

6. panta 5. punkts

5. 1. – 4. punkts neattiecas uz vielām, ko š
āda lietojuma nolūkā reģistrējis piegādes ķ
ēdē augstāk esošs dalībnieks.

svītrots

Pamatojums
This provision is included in the previous amendments on Article 6.1 and Article 6.2.

Grozījums Nr. 69

6. panta 6. punkts

6. 1. – 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa.

6. Šī panta 1. un 2. punktu piemēro 3 mēne
šu laikā pēc 21. panta 3. punktā noteiktā gal
īgā termiņa.

Pamatojums

Follows from the above amendments to Articles 6.2 to 6.4.

Grozījums Nr. 70

6. panta 7. punkts

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

svītrots

Pamatojums
The previous amendments on Article 6, 1 and Article 6, 2 make this paragraph superfluous.

Grozījums Nr. 71

6. panta 7.a punkts (jauns)
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7.a Šī panta 1. punktu nepiemēro gad
ījumos, kad vielas ir izdalījušās tādu 
lietojumu laikā, par kuriem ir brīdināts ra
žotāja/importētāja izdotā brīdinājumā, vai 
atkritumu apsaimniekošanas posmā.

Grozījums Nr. 72

6.a panta 1. punkts

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

1. Fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta 
ārpus Kopienas un ražo vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, ko importē Kopienā (sv
ītrojums), var savstarpējas vienošanās rezult
ātā iecelt fizisku vai juridisku personu, kas re
ģistrēta Kopienā, par savu vienīgo pārstāvi 
importētāju saistību veikšanai saskaņā ar šīs 
sadaļas noteikumiem.

Pamatojums

The current provision supposes that non-EU manufacturers have access to all relevant 
information regarding the destination of its substance (i.e., whether it is directly exported to 
the EU or in a preparation or an article). Realistically, however, the EU manufacturer does 
not always have access to this information because it is sometimes considered to be ‘CBI’
(confidential business information).  In order to make this provision workable and realistic, 
therefore, non-EU manufacturers of articles and preparations should also be able to appoint 
an only representative.

Grozījums Nr. 73

6.aa pants. Reģistrācijas nodošana un sadalīšana, „Grupu reģistrācija” (jauns)

6.aa pants. Reģistrācijas nodošana un 
sadalīšana, „Grupu reģistrācija”

1. Juridiskās tiesības, ko iegūst pēc reģistrē
šanas, ir gan nododamas, gan dalāmas. P
ārņēmējs uzņemas gan sākotnējā reģistrēt
āja tiesības, gan pienākumus. Ja reģistr
ācija tiek dalīta, Aģentūra jaunajam turēt
ājam piešķir jaunu reģistrācijas numuru.
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2. Ja ražotājs ir filiāle, ko kontrolē cita 
juridiska vienība (t.s. "mātes kompānija"), 
šī mātes kompānija var reģistrēties un turēt 
reģistrāciju atbilstīgās filiāles vārdā. Filiāle 
arī var reģistrēties un turēt reģistrāciju 
attiecībā uz savu mātes kompāniju vai citu 
filiāli. Šādos gadījumos vajadzīga tikai 
viena reģistrācija. Juridiskā vienība, kas 
iecelta par grupas reģistrētāju, ir atbildīga 
par atbilstīgo saistību pildīšanu saskaņā ar 
šo regulu. Juridiskās vienības, kura iecelta 
par grupas reģistrētāju, galvenajai mītnei j
āatrodas ES.

Pamatojums

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, he must be able to transfer the 
rights deriving therefrom.

Within groups, products are supplied to downstream users at varying production sites within 
the EU, which may under certain circumstances belong to different affiliates. The supply of 
products within a group is often coordinated by a unit which may form part of the parent 
group or of an affiliate. The proposed group registration would be an appropriate solution 
with a view to reducing costs and bureaucracy.

Grozījums Nr. 74

7. pants

1. 5. un 19. pants neattiecas uz piecu gadu 
periodu attiecībā uz vielu, ko ražo Kopienā
vai importē uz produktu un procesu orient
ētas pētījumu un izstrādes nolūkā saistībā
ar virkni uzskaitītu klientu un ja šo vielu ra
žo vai importē daudzumā, kas uz produktu 
un procesu orientētas izpētes un izstrādes 
nolūkā ir ierobežots. 

svītrots

2. 1. punkta nolūkā ražotājs vai importētājs 
paziņo Aģentūrai šādu informāciju Aģent
ūras norādītajā formātā saskaņā ar 108. 
pantu:
a) ražotāja vai importētāja identitāte,
b) vielas identitāte,
c) vielas klasifikācija, ja ir,
d) aplēstais daudzums,
e) 1. punktā minēto klientu saraksts un
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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. 
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.
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. 
5. Ja nav nekādu pretēju norāžu, vielas ra
žotājs vai importētājs var ražot vai importēt 
vielu ne agrāk, kā četras nedēļas pēc pazi
ņojuma. 
6. Ražotājs vai importētājs ievēro visus A
ģentūras izvirzītos nosacījumus saskaņā ar 
4. punktu.
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.
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. 



AD\579754LV.doc 43/146 PE 353.595v04-00

LV

Pieņemot lēmumus, kā paredzēts 4. un 7. 
punktā, Aģentūra ņem vērā visus 
piebildumus, ko sniegušas šādas atbildīgās 
iestādes.
9. Aģentūra un attiecīgo dalībvalstu atbild
īgās iestādes pret informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1. – 8. punktu, vienmēr izturas 
kā pret konfidenciālu.
10. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iesp
ējams pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas 
pieņemti saskaņā ar 4. un 7. punktu.

Pamatojums

Now moved to Art. 4a (new) above.

Grozījums Nr. 75

8. pants

1. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai augu aizsardzības 
produktos un kas ir iekļautas Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK1 I pielikumā vai 
Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3600/9222, 
Komisijas Regulā (EK) Nr.703/20013, 
Komisijas Regulā Nr.1490/20024, 
Komisijas Lēmumā 2003/565/EK5 un 
jebkurai vielai, par kuru pieņemts 
Komisijas lēmums par tehniskās dokument
ācijas pilnīgumu saskaņā ar Direktīvas 
91/414/EEK 6. pantu, uzskata par reģistrēt
ām ražošanai vai importam tāda lietojuma 
nolūkā, uz ko attiecas šāds iekļāvums, un t
ādēļ par vielām, kas atbilst šīs nodaļas un 
20. panta prasībām.

svītrots
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2. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai biocīdajos produktos un 
kas ir iekļautas vai nu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 98/8/EK1 I, IA vai 
IB pielikumā , vai arī Komisijas Regulā
(EK) Nr. …/…{otrā pārskatījuma regula}2, 
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.

Pamatojums

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Grozījums Nr. 76

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 visus reģistrētāja 
paredzētos lietojumus.

Informācija par identificētiem lietojumiem 
ietver standartizētu informāciju par 
lietojumu un iedarbības kategorijām, kas 
izklāstītas vadlīnijās, pamatojoties uz 
I pielikumu,

Grozījums Nr. 77

9. panta a) apakšpunkta xa) daļa (jauna)

xa) apstiprinājums, ka ražotājs ir to sākotn
ējo pētījumu īpašnieks, no kuriem iegūts 
kopsavilkums saskaņā ar 9. panta a) apak
špunkta vi) daļu, vai ka viņa rīcībā ir s
ākotnējo pētījumu īpašnieka rakstiska at
ļauja atsaukties uz tiem,

Pamatojums

Amendment necessary to safeguard ownership rights relating to test data and for data 
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protection.

Grozījums Nr. 78

10. panta 1. punkta pirmā daļa

Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai vair
āki 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, tre
šo un ceturto apakšpunktu.

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

Pamatojums

The formation of a consortium should always be in full respect of the competition rules, and 
in particular with art. 81 of the Treaty concerning agreements and decisions made between 
enterprises and their potential effect on the competition on the market.

Grozījums Nr. 79

10. panta 2. punkts

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

2. Katrs konsorcijs maksā nodevu par reģistr
ēšanu, iekšēji nosakot šo izmaksu sadal
ījumu. Katram reģistrētājam vai 
konsorcijam, kas ir samaksājis reģistrācijas 
nodevu, ir tiesības pieprasīt samaksu no p
ārējiem vielas reģistrācijas dalībniekiem 
saskaņā ar paša lēmumu un pēc paša izvēl
ētas likmes.

Grozījums Nr. 80

10. panta 2a punkts (jauns)

2.a Komisija izstrādā vadlīnijas, lai firm
ām, kas piedalās konsorcijā, sniegtu 
atbalstu Kopienas konkurences noteikumu 
pilnīgā ievērošanā.

Pamatojums
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Guidance rules are necessary to help companies form consortia without violating competition 
law.

Grozījums Nr. 81

10. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Jebkurš ražotājs, importētājs vai 
konsorcijs var iecelt pārstāvi kā trešo 
personu visu šajā pantā noteikto procedūru 
izpildei.

Pamatojums
It should be possible for a third party, contracted on behalf of individual companies or a 
consortium, to represent the interest of the company or the group of manufacturers.

Grozījums Nr. 82

11. panta 1. punkta a apakšpunkts

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

a) attiecībā uz vielām, ko ražo vai importē
1 tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā viens 
ražotājs vai importētājs, V pielikumā norādīt
ā informācija par vielas fiziskām un ķīmisk
ām īpašībām, kā arī cita viņam pieejamā
toksikoloģiskā un ekotoksikoloģiskā inform
ācija,

Grozījums Nr. 83

12. panta 1. punkts

Informāciju par vielu raksturīgajām īpašībām 
var veidot ar citu līdzekļu, ne vien testu, 
starpniecību, jo īpaši izmantojot kvalitatīvās 
vai kvantitatīvās struktūru darbības attiecību 
modeļus vai arī no informācijas par struktur
āli saistītām vielām, ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti IX pielikumā noteiktie nosacījumi.

Informāciju par vielu raksturīgajām īpašībām 
var veidot ar citu līdzekļu, ne vien testu, 
starpniecību, jo īpaši izmantojot kvalitatīvās 
vai kvantitatīvās struktūru darbības attiecību 
modeļus vai arī no informācijas par struktur
āli saistītām vielām, ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti IX pielikumā noteiktie nosacījumi.
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Izmēģināšanu saskaņā ar 
VI–VIII pielikumu var neveikt gadījumos, 
kad informācija par iedarbību un 
īstenotajiem riska pārvaldības pasākumiem 
norāda, ka to var attaisnot saskaņā ar 
IX pielikumu.

Grozījums Nr. 84

12. panta 4. punkts

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

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunajam reģistrēt
ājam ir tiesības atsaukties uz pētījumiem un 
testu pārskatiem, turpmāk tekstā saukti “pēt
ījumi”, attiecībā uz šo pašu vielu, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka iela, ko viņš šobrīd reģistrē, ir tā
pati viela, kas reģistrēta iepriekš. Vielu 
uzskata par tādu pašu, ja tās tīrības pakāpe
un piemaisījumu raksturs ir līdzīgi un 
nemaina tās toksiskuma profilu. Jaunais re
ģistrētājs iesniedz piekļuves atļaujas vēstuli 
no iepriekšējā reģistrētāja(-iem), kurā atļauts 
izmantot šos pētījumus

Tomēr jaunais reģistrētājs nevar 
atsaukties uz šādiem pētījumiem, lai 
sniegtu IV pielikuma 2. iedaļā prasīto 
informāciju.

Tomēr jaunais reģistrētājs nevar 
atsaukties uz šādiem pētījumiem, lai 
sniegtu IV pielikuma 2. iedaļā prasīto 
informāciju.

Pamatojums

This amendment will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile.

Grozījums Nr. 85

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

1. Neierobežojot Direktīvas 98/24/EK 4. 
pantu, ķīmiskās drošības novērtēšanu veic (sv
ītrojums) attiecībā uz visām reģistrējamajām 
vielām saskaņā ar šo nodaļu, ja reģistrētājs š
ādu vielu ražo vai importē 10 tonnu vai lielāk
ā apjomā vienā gadā. Attiecībā uz vielām, 
kuru apjoms ir mazāks par 100 tonnām, 
drošības datu lapu uzskata par ķīmiskās 
drošības ziņojumu.

Pamatojums

The extended safety data sheet contains all relevant results from the risk assessment. For 
SMEs in particular, two documents (chemical safety report and safety data sheet) represent a 
needless double burden.

Grozījums Nr. 86

13. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Ķīmiskās drošības novērtēšana saskaņā ar 
1. punktu nav jāveic attiecībā uz vielu, kas ir 
preparāta sastāvā, ja vielas koncentrācija 
preparātā ir mazāka par zemāko no šeit minēt
ā:

2. Ķīmiskās drošības novērtēšana saskaņā ar 
1. punktu nav jāveic attiecībā uz vielu, kas ir 
preparāta vai izstrādājuma sastāvā, ja vielas 
koncentrācija preparātā vai izstrādājumā ir 
mazāka par zemāko no šeit minētā:

Pamatojums

The above exemption is only for substances in preparations. For substances in articles the 
requirements apply even to trace contaminants. This different treatment of articles and 
preparations is not justified by toxicological or eco-toxicological criteria. This amendment, 
extending the exemption to substances in articles, brings REACH in line with Directive 
76/769 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations, which exempts the use of substances in both preparations and articles, when 
below specified concentration limits.

Grozījums Nr. 87

13. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) 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).
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Grozījums Nr. 88

13. panta 4. punkta pēdējā daļa

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

Iedarbības novērtējumam, kas vajadzības 
gadījumā pamatojas uz lietojuma un iedarb
ības kategorijām, un riska raksturojumam j
āattiecas uz visiem ražotāja vai importētāja 
noteiktajiem lietojumiem vienas tonnas vai 
lielākā apjomā gadā.

Pamatojums

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

Grozījums Nr. 89

16. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunkts

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

(b) starpprodukta nosaukums, tostarp tā
CAS numurs, ja pieejams,

c) starpprodukta klasifikācija, c) starpprodukta klasifikācija, ja pieejama,

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

d) ražošanas apjomi tonnāžas intervālos
(> 1 tonna, > 10 tonnas, > 100 tonnas, 
> 1000 tonnas) gadā.

Pamatojums
The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia.
A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.

Grozījums Nr. 90

16. panta 3. punkts



PE 353.595v04-00 50/146 AD\579754LV.doc

LV

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.

Šīs informācijas veidošanā piemēro 12. 
pantu.

3. Divu gadu laikā pēc reģistrācijas visiem 
ražotājiem vai importētājiem, kas ražo vai 
importē ražotnē izolētus vai transportētus 
izolētus starpproduktus 1 tonnas vai lielākā
apjomā vienā gadā, pieprasa saskaņā ar 1. 
un 2. punktu sagatavot informāciju par 
attiecīgās vielas V pielikumā noteiktajām 
īpašībām, izņemot informāciju par 
sensibilizāciju. Šai informācijai ir jābūt 
pieejamai kompetentajām iestādēm saistībā
ar oficiālām kontrolēm (122. pants), kā arī
Aģentūrai pēc tās pieprasījuma.

Pamatojums

The same information is recorded for intermediates as for other substances. However, for 
reasons of practicability this should not have to be communicated to the Agency.

Grozījums Nr. 91

17. panta 1. punkta pirmā daļa

Ja paredzēts, ka ražotnē izolētu 
starpproduktu vai transportētu izolētu 
starpproduktu 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 importēt
āju piekrišanu viņu vārdā saskaņā ar otro, tre
šo un ceturto apakšpunktu.

Ja paredzēts, ka ražotnē izolētu 
starpproduktu vai transportētu izolētu 
starpproduktu Kopienā ražos divi vai vairāki 
ražotāji un/vai importēs divi vai vairāki 
importētāji, viņi var reģistrēšanas nolūkā
izveidot konsorciju, pilnībā ievērojot 
konkurences noteikumus. Reģistrācijas da
ļas iesniedz viens ražotājs vai importētājs, 
kurš darbojas ar pārējo ražotāju un/vai 
importētāju piekrišanu viņu vārdā saskaņā ar 
otro, trešo un ceturto apakšpunktu.

Pamatojums

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Grozījums Nr. 92

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

2. Katrs konsorcijs maksā nodevu par reģistr
ēšanu, iekšēji nosakot šo izmaksu sadal
ījumu. Katram reģistrētājam vai 
konsorcijam, kas ir samaksājis reģistrācijas 
nodevu, ir tiesības pieprasīt samaksu no p
ārējiem vielas reģistrācijas dalībniekiem 
saskaņā ar paša lēmumu un pēc paša izvēl
ētas likmes.

Pamatojums

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Grozījums Nr. 93

17. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Jebkurš ražotājs, importētājs vai 
konsorcijs var iecelt pārstāvi kā trešo 
personu visu šajā pantā paredzēto proced
ūru izpildei.

Pamatojums
The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Grozījums Nr. 94
19. panta 1. punkta otrā daļa

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

Reģistrētājs drīkst uzsākt vielas ražošanu vai 
importu, ja no Aģentūras nav saņemta pretēja 
norāde saskaņā ar 18. panta 2. punktu trīs 
nedēļas pēc reģistrēšanas datuma, neierobe
žojot 25. panta 8. punkta (svītrojums)
noteikumus.

Pamatojums
Correction of an editorial mistake.

Grozījums Nr. 95
19. panta 2. punkts
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2. Ja Aģentūra ir informējusi reģistrētāju par 
to, ka viņam jāiesniedz papildu informācija 
saskaņā ar 18. panta 2. punkta otro apak
špunktu, reģistrētājs var uzsākt ražošanu vai 
importu, ja no Aģentūras trīs nedēļu laikā p
ēc tam, kad Aģentūra saņēmusi viņa reģistr
ācijas pabeigšanai nepieciešamo papildu 
informāciju, nav saņemta pretēja norāde, 
neierobežojot 25. panta 4. punkta ceturtā
apakšpunkta noteikumus.

2. Ja Aģentūra ir informējusi reģistrētāju par 
to, ka viņam jāiesniedz papildu informācija 
saskaņā ar 18. panta 2. punkta otro apak
špunktu, reģistrētājs var uzsākt ražošanu vai 
importu, ja no Aģentūras trīs nedēļu laikā p
ēc tam, kad Aģentūra saņēmusi viņa reģistr
ācijas pabeigšanai nepieciešamo papildu 
informāciju, nav saņemta pretēja norāde, 
neierobežojot 25. panta 8. punkta (sv
ītrojums) noteikumus.

Pamatojums
Correction of an editorial mistake.

Grozījums Nr. 96

20. panta 1. punkts

1. Pēc reģistrēšanas reģistrētājs ir atbildīgs 
par savu iniciatīvu nekavējoties informēt A
ģentūru rakstveidā par sekojošo Aģentūras 
norādītajā formātā saskaņā ar 108. pantu:

1. Pēc reģistrēšanas reģistrētājs ir atbildīgs 
par savu iniciatīvu nekavējoties informēt A
ģentūru rakstveidā par sekojošo Aģentūras 
norādītajā formātā saskaņā ar 108. pantu:

a) jebkādas izmaiņas viņa statusā, tādā kā ra
žotājs vai importētājs, vai viņa identitātē, tād
ā kā viņa vārds /nosaukums/ vai adrese,

a) jebkādas izmaiņas viņa statusā, tādā kā ra
žotājs vai importētājs, vai viņa identitātē, tād
ā kā viņa vārds /nosaukums/ vai adrese,

b) jebkādas izmaiņas vielas sastāvā, kā norād
īts IV pielikumā,

b) jebkādas izmaiņas vielas sastāvā, kā norād
īts IV pielikumā,

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

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

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

d) jauni lietojumi vai lietojuma/iedarbības 
kategorijas, kādu nolūkā vielu ražo vai 
importē, par kādiem viņš ir informēts un k
ādus viņš atbalsta,

e) būtiskas jaunas zināšanas par vielas rad
ītajiem riskiem cilvēku veselībai un/vai apkārt
ējai videi, par kādiem pamatoti domājams, ka 
viņš ir informēts,

e) būtiskas jaunas zināšanas par vielas rad
ītajiem riskiem cilvēku veselībai un/vai apkārt
ējai videi, par kādiem pamatoti domājams, ka 
viņš ir informēts,

f) jebkādas izmaiņas vielas klasificēšanā un 
marķēšanā,

f) jebkādas izmaiņas vielas klasificēšanā un 
marķēšanā,
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g) jebkādi ķīmiskās drošības ziņojuma 
atjauninājumi vai grozījumi.

g) jebkādi ķīmiskās drošības ziņojuma 
atjauninājumi vai grozījumi.

Aģentūra dara zināmu šo informāciju 
attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai iestādei.

svītrots

Pamatojums
The formulation 'of which he may reasonably be expected' is impractical. The 
manufacturer/importer must not be obliged to notify unsupported uses.

Grozījums Nr. 97

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. Attiecībā uz reģistrētām vielām saskaņā
ar 1. punktu piemēro 20. pantu.

Pamatojums

Avoid double procedures: Substances which have been classified under Directive 67/548/EEC 
have run through a procedure similar to the registration and evaluation under the REACH 
proposal.

Grozījums Nr. 98

23. panta 1. punkts

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

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums.

Lai ierobežotu nevajadzīgu citu testu dublē
šanu, reģistrētāji tiek stingri mudināti dal
īties savā starpā ar pētījumu rezultātiem un 
citiem datiem.
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Grozījums Nr. 99
III sadaļas 2. nodaļas 23. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Katrs ražotājs, importētājs vai pak
ārtotais lietotājs var iecelt pārstāvi kā trešo 
personu visu ar šo sadaļu saistīto proced
ūru izpildei.

Pamatojums
Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.

Grozījums Nr. 100

24. panta 5. punkts

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

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 10 gadiem, Aģentūra vispirms
informē iepriekšējo(s) reģistrētāju(s), lai 
noskaidrotu, vai viņš(-i) vēlas, ka atklāj vi
ņa(-u) vārdu/nosaukumu. Ja saņemta 
piekrišana, Aģentūra bez kavēšanās potenci
ālajam reģistrētājam dara zināmus iepriekšēj
ā(-o) reģistrētāja (-u) vārdu /nosaukumu/ un 
adresi. Jebkurā gadījumā Aģentūra nekav
ējoties dara zināmus viņu iesniegtos attiec
īgos pētījumu kopsavilkumus vai izvērsto pēt
ījumu kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam 
gadījumam, kas saistīti ar mugurkaulnieku 
testēšanu.

Šos pētījumus neatkārto. Šos pētījumus neatkārto.
Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju par 
iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem attiec
īgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai izv
ērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) apak
špunkta izpratnē.

Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju par 
iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem attiec
īgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai izv
ērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) apak
špunkta izpratnē.
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Vienlaikus Aģentūra dara zināmu iepriekš
ējiem reģistrētājiem potenciālā reģistrētāja v
ārdu /nosaukumu/ un adresi.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu iepriekš
ējiem reģistrētājiem potenciālā reģistrētāja
vai tā pārstāvja kā trešās personas, kurš
iecelts atbilstīgi 23. panta 4.a punktam 
(jauns), vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Pamatojums

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Grozījums Nr. 101

24. panta 6. punkts

6. Ja cits potenciālais reģistrētājs ievāc ziņas 
attiecībā uz šo pašu vielu, Aģentūra bez kavē
šanās dara zināmu abiem potenciālajiem re
ģistrētājiem otra potenciālā reģistrētāja v
ārdu /nosaukumu/ un adresi un informē par p
ētījumiem, kas saistīti ar mugurkaulniekiem, 
par ko viņi attiecīgi ir interesējušies.

6. Ja cits potenciālais reģistrācijas saņēmējs
ievāc ziņas attiecībā uz šo pašu vielu, Aģent
ūra bez kavēšanās dara zināmu abiem potenci
ālajiem reģistrācijas saņēmējiem otra potenci
ālā reģistrācijas saņēmēja vai viņa pārstāvja 
kā trešās personas, kurš iecelts saskaņā ar 
23. panta 4.a punktu (jauns), vārdu 
/nosaukumu/ un adresi un informē par pēt
ījumiem, kas saistīti ar mugurkaulniekiem, 
par ko viņi attiecīgi ir interesējušies.

Pamatojums

The identity of potential registrants should be protected against disclosure, in cases when the 
disclosure could reveal confidential business information.

Grozījums Nr. 102

24. panta 6.a punkts (jauns)

6.a Iepriekšējais vai potenciālais reģistrēt
ājs, kas nevēlas, lai atklāj viņa v
ārdu/nosaukumu, 15 dienu laikā pēc 
pieprasījuma Aģentūrai dara zināmu, kas 
viņu pārstāvēs.

Ja Aģentūra norādītajā termiņā nav saņ
ēmusi atbildi, (potenciālā) reģistrētāja 
identitāti uzskata par nekonfidenciālu.
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Pamatojums

Protection of the identity of previous or potential registrants should not prohibit the sharing 
of test results involving vertebrate animals.

Grozījums Nr. 103
25. panta 5. punkts

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 25. panta 
8.a punktā noteikto summu.

Pamatojums
It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants.
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

Grozījums Nr. 104
25. panta 5. punkts
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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 25. panta 8.a punktā noteikt
ās summas apmērā (svītrojums), ko piemēro 
valsts tiesas.

Pamatojums
This follows from the previous amendment on Article 25.5.

Grozījums Nr. 105

25. panta 8. punkts
8. Saskaņā ar 19. panta 1. punktu reģistr
ācijas nogaidīšanas periodu jaunajam reģistr
ētājam, ja iepriekšējais reģistrētājs tā
pieprasa, pagarina par 4 mēnešu periodu.

8. Saskaņā ar 19. panta 1. punktu Aģentūra 
var pagarināt reģistrācijas nogaidīšanas 
periodu jaunajam reģistrētājam. Jebkurš šāds 
pagarinājums atbilst laikam, kas vajadzīgs, 
lai veiktu attiecīgos pētījumus un nepiecie
šamos novērtējumus, ja iepriekšējais reģistr
ētājs tā pieprasa.

Pamatojums

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data. It must be 
ensured that the potential registrant does not obtain any unjustified time advantage for the 
manufacture of his substance, particularly in the case of non-phase-in substances. A time 
advantage is usually more crucial for innovative products than the costs themselves.

Grozījums Nr. 106

25. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Katras puses ieguldījumu izmaksu seg
šanā nosaka Aģentūra, pamatojoties uz 
vadlīnijām, kas izstrādātas saskaņā ar 
73. panta 1.a punktu (jauns).
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Grozījums Nr. 107

26. pants

1. Lai gūtu labumu no 21. pantā paredzētā p
ārejas režīma, katrs potenciālais pakāpeniski 
ieviešamas vielas reģistrētājs iesniedz Aģent
ūrai visu šeit minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu:

1. Lai gūtu labumu no 21. pantā paredzētā p
ārejas režīma, katrs potenciālais pakāpeniski 
ieviešamas vielas reģistrētājs iesniedz Aģent
ūrai visu šeit minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu:

a) vielas nosaukums un, kur iespējams, vielu 
grupa, ieskaitot tās Einecs un CAS numuru, 
ja ir,

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,

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas vārds vai vajadzības gad
ījumā viņu pārstāvošās personas v
ārds/nosaukums,

c) paredzamais galīgais reģistrācijas/tonnā
žas diapazona termiņš,

c) ražošanas apjomi gadā tonnāžas grupās,

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību nor
āde, attiecībā uz kurām viņam ir attiecīgi pēt
ījumi vai pieejama informācija reģistrācijas 
informācijas prasību nolūkā, ja ir,

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību nor
āde, attiecībā uz kurām viņam ir attiecīgi pēt
ījumi vai pieejama informācija reģistrācijas 
informācijas prasību nolūkā, ja ir,

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

e) paziņojums par to, vai d) apakšpunktā min
ētie pētījumi sevī ietver testus ar 
mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai viņš
apsver iespēju darīt zināmu savu 
kopsavilkumu un pētījumu vispārīgo 
kopsavilkumu citiem reģistrācijas saņēm
ējiem saskaņā ar 9. panta a) apakšpunkta
x) daļu.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot saskaņ
ā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo inform
āciju ar šiem gala punktiem/īpašībām, attiecīb
ā uz kurām nepieciešami pētījumi.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot saskaņ
ā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo inform
āciju ar šiem gala punktiem/īpašībām, attiecīb
ā uz kurām nepieciešami pētījumi.

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

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

svītrots

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.

svītrots

3. Reģistrētāji, kuri neiesniedz saskaņā ar 1. 
punktu prasīto informāciju, nevar atsaukties 
uz 21. pantu.

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.

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. Aģentūra pie
šķir piekļuvi šiem datiem, kas apkopoti par 
katru vielu, tiem ražotājiem un importēt
ājiem, kuri iesnieguši informāciju par šo 
vielu saskaņā ar 1. – 4. punktu. Arī dal
ībvalstu atbildīgajām iestādēm ir piekļuve 
šiem datiem.

5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē. Aģentūra 
3 mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā termi
ņa beigām dara publiski pieejamu to vielu 
sarakstu, kuras ir iepriekš reģistrētas saska
ņā ar minēto punktu. Sarakstā ietver atbilst
īgo vielu nosaukumus, tostarp to Einecs un 
CAS numurus, kā arī tā(-o) ražotāja(-u) 
un importētāja(-u) nosaukumu(s)/vārdu(s), 
kuriem ir jādara zināmi esošie dati vai kuri 
ir izteikuši vēlmi to darīt.

Grozījums Nr. 108

26.a pants (jauns)

Vielu reģistrs

1. Aģentūra pārvalda vielu reģistru, kurā
ietverta 22.a pantā noteiktā informācija.

2. Pēc 26. panta 2. punktā noteiktā paziņo
šanas termiņa beigām Aģentūra nekav
ējoties publicē visas vielu reģistrā paziņotās 
vielas, norādot:
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a) vielas un vajadzības gadījumā vielu 
grupas nosaukumu, tostarp tās Einecs un 
CAS numuru, ja tāds ir,

b) vajadzības gadījumā ražotāja vai import
ētāja nosaukumu/vārdu un adresi ar nosac
ījumu, ka tam ir saņemta piekrišana saska
ņā ar 26. panta 5. punktu,

c) toksisko(s) vai ekotoksisko(s) gala rezult
ātu(s), kura(-u) iegūšanai ir izmantojami p
ētījumi, pamatojoties uz izmēģinājumiem 
ar mugurkaulniekiem;
d) visagrākais termiņš katras vielas reģistrē
šanai saskaņā ar 21. pantu.

3. Jebkurš ražotājs un importētājs var iecelt 
fizisku vai juridisku personu, kas ir reģistr
ēta Kopienā, kā savu pārstāvi publicēšanai 
atbilstīgajā tīmekļa vietnē. Ja šāda pārst
āvja vārds/nosaukums ir paziņots Aģent
ūrai saskaņā ar 26. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, Aģentūra saskaņā ar šī
panta 2. punktu nedara zināmu ražotāja 
vai importētāja identitāti.

4. Pakārtotajiem lietotājiem viena gada laik
ā pēc vielu reģistra publicēšanas saskaņā
ar šī panta 2. punktu jāinformē Aģentūra 
par tiem pētījumiem attiecībā uz toksiskiem 
vai ekotoksiskiem galarezultātiem, kuros 
izmantoti izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem. Aģentūra papildina 
vielu reģistru un publicē šo papildinājumu 
13 mēnešu laikā pēc reģistra publicēšanas.

Pamatojums

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.

Grozījums Nr. 109
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26.b pants (jauns)

26.b pants

Kompetence un tiesiskā aizsardzība

1. Lēmumu pieņemšana attiecībā uz šo 
sadaļu ir Aģentūras kompetencē, ja nav 
noteikts citādi.
2. Aģentūras lēmumus var apstrīdēt saskaņ
ā ar 87 ., 88 . un 89. panta noteikumiem.

Pamatojums

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.

Grozījums Nr. 110

27. panta 1. punkts

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

1. Visi reģistrētāji un iepriekšējie reģistrēt
āji, kuri Aģentūrai iesnieguši informāciju 
saskaņā ar 26. pantu par vienām un tām paš
ām pakāpeniski ieviešamām vielām, ir Vielu
informācijas apmaiņas foruma (Sief) dal
ībnieki līdz 21. panta 3. punktā minētā
termiņa beigām.

Pamatojums
This amendment seeks to make the SIEF also accessible for downstream users. Furthermore, 
the duration of SIEF is clarified to ensure that it will be operable during the entire 
registration period for phase-in substances.

Grozījums Nr. 111

27. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Sief dalībnieki dara visu nepieciešamo, 
lai vienotos par tās informācijas interpret
āciju, ar kuru viņi apmainās.

Pamatojums
This amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of (hazard) 
data with the aim of sharing data.
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Grozījums Nr. 112

28. panta 1. punkta 2. daļa

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

Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma pētījuma 
īpašnieks iesniedz savu izmaksu apliecin
ājumu dalībniekam (-iem), kas pētījumu 
pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un īpašnieks veic 
visas saprātīgās darbības, lai panāktu vieno
šanos par to, kā dalīt izmaksu. Ja viņi nevar š
ādu vienošanos panākt, izmaksas sadalāmas 
saskaņā ar 25. panta 8.a punktu. Īpašnieks 
iesniedz pētījumu divu nedēļu laikā pēc maks
ājuma saņemšanas.

Pamatojums

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Grozījums Nr. 113

28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. punkt
ā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-iem) 
vai nu izmaksu apliecinājumu par šo pēt
ījumu, vai arī pašu pētījumu, šis dalībnieks (-
i) turpina savu darbu tā, it kā šī Sief ietvaros
tāds pētījumus nebūtu bijis pieejams, ja vien 
reģistrāciju, kurā ir pētījuma kopsavilkums 
vai izvērsta pētījuma kopsavilkums atkarībā
no gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits re
ģistrētājs. Šādos gadījumos Aģentūra pieņem 
lēmumu šādu pētījuma kopsavilkumu vai izv
ērsta pētījuma kopsavilkumu atkarībā no 
konkrētā gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko piemēro 
valstu tiesas.

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 1. punkt
ā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-iem) 
vai nu izmaksu apliecinājumu par šo pēt
ījumu, vai arī pašu pētījumu, šis dalībnieks (-
i) turpina savu darbu tā, it kā šī Sief ietvaros
tāds pētījumus nebūtu bijis pieejams, ja vien 
reģistrāciju, kurā ir pētījuma kopsavilkums 
vai izvērsta pētījuma kopsavilkums atkarībā
no gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits re
ģistrētājs. Šādos gadījumos Aģentūra pieņem 
lēmumu šādu pētījuma kopsavilkumu vai izv
ērsta pētījuma kopsavilkumu atkarībā no 
konkrētā gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
(svītrojums) izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
25. panta 8.a punktu, kuru piemēro valstu 
tiesas. 

Pamatojums
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Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Grozījums Nr. 114

29. panta 1. punkta pirmā a daļa (jauna)

1.a Tas neattiecas uz vielām un prepar
ātiem, ko laiž apgrozībā mazāk nekā 1 kg 
apjomā gadā vai ko tikai vienreiz piegādā
zinātniskās izpētes un izstrādes nolūkā.

Pamatojums

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
would be going too far.

Grozījums Nr. 115

29. panta 1.a punkts (jauns) 

1.a Izdarot atkāpi, drošības datu lapa, kas 
aizpildīta saskaņā ar Ia pielikumu, nav j
āiesniedz attiecībā uz preparātiem, ja tos p
ārvieto starp viena un tā paša uzņēmuma 
(mātes uzņēmuma) tādām divām rūpnīcām 
Eiropas Savienībā, kuras nav vienas un tās 
pašas juridiskās vienības daļa.

Pamatojums

Transfers between two EU factories of the same company (holding) that are not part of the 
same legal entity should not be considered placing the preparation on the market.  Taking 
into account that the preparation never leaves the control of the company, there is no benefit 
to human health or the environment to require a separate safety data sheet for such 
preparations.

Grozījums Nr. 116

29. panta 6. punkta 15.a apakšpunkts (jauns)

15.a Vajadzības gadījumā apraksts un 
pamatojums attiecībā uz to, kāpēc tika 
nolemts neveikt izmēģinājumus saskaņā ar 
IX pielikumu.

Grozījums Nr. 117
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29. panta 6. punkta pēdējā daļa

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijus apraksta drošības datu lapas attiec
īgajās iedaļās.

Pamatojums

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Grozījums Nr. 118

29. panta 8. punkts

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. Drošības datu lapu iesniedz papīra versijā
vai elektroniski, vēlākais, vielas pirmās pieg
ādes laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, iz
ņemot gadījumus, kad drošības datu lapa 
saskaņā ar šiem noteikumiem ir bijusi 
iesniegta pirms šīs regulas stāšanās spēkā.  
Piegādātāji to atjaunina bez kavēšanās šādos 
gadījumos:

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var būt 
nepieciešami, lai dotu iespēju noteikt un piem
ērot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus,

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var būt 
nepieciešami, lai dotu iespēju noteikt un piem
ērot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus,

b) kolīdz viela ir reģistrēta, b) ja viela ir reģistrēta,

c) kolīdz piešķirta vai atteikta licence, c) ja piešķirta vai atteikta licence,

d) kolīdz uzlikts ierobežojums. d) ja uzlikts ierobežojums. 

The new, dated version of the information, 
identified as 'Revision: Šo jauno informāciju 
nodrošina bez maksas visiem iepriekšējiem sa
ņēmējiem, kuriem viela vai preparāts piegād
āts iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

The new, dated version of the information, 
identified as 'Revision: Šo jauno informāciju 
nodrošina bez maksas visiem iepriekšējiem sa
ņēmējiem, kuriem viela vai preparāts piegād
āts iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

Pamatojums
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If undertakings are already required to comply with certain provisions under the interim 
REACH strategy, provision should be made for a safeguard clause designed to ensure that 
this work need not be repeated following the entry into force of the REACH regulation.

Grozījums Nr. 119

30. panta 2. punkts

2. Informāciju dara zināmu rakstveidā, vēl
ākais, pirmajā vielas piegādes laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. Piegādātāji šo inform
āciju atjaunina un bez kavēšanās dara to zin
āmu lejup pa piegādes ķēdi šādos gadījumos:

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

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var būt 
nepieciešami, lai dotu iespēju noteikt un piem
ērot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus,

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var būt 
nepieciešami, lai dotu iespēju noteikt un piem
ērot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus,

b) kolīdz viela ir reģistrēta, b) ja viela ir reģistrēta,

c) kolīdz piešķirta vai atteikta licence, c) ja piešķirta vai atteikta licence,

d) kolīdz uzlikts ierobežojums. d) ja uzlikts ierobežojums.

Šo jauno informāciju nodrošina bez maksas 
visiem iepriekšējiem saņēmējiem, kuriem 
viela vai preparāts piegādāts iepriekšējo 12 m
ēnešu laikā.

Šo jauno informāciju nodrošina bez maksas 
visiem iepriekšējiem saņēmējiem, kuriem 
viela vai preparāts piegādāts iepriekšējo 12 m
ēnešu laikā.

Pamatojums

Adaptation to new technologies.

Grozījums Nr. 120

31. pants

Visi vielas vai preparāta piegādes ķēdes dal
ībnieki dara zināmu nākamajam dalībniekam 
vai izplatītājam augšup pa piegādes ķēdi šādu 
informāciju: 

Ja vien tas neattiecas uz konfidenciālas 
informācijas atklāšanu, kuru aizsargā ar 
116. pantu, visi vielas vai preparāta piegādes 
ķēdes dalībnieki dara zināmu nākamajam dal
ībniekam vai izplatītājam augšup pa piegādes 
ķēdi šādu informāciju:

Pamatojums

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
report reveals confidential information about the user or its particular use of the chemical 
substance. This could avoid occasions whereby the manufacturer could pass this information 
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to a downstream users competitors.

Grozījums Nr. 121

31.a pants (jauns)

31.a pants
1. Jebkurš XIII pielikumā uzskaitītas vielas 
vai arī preparāta vai izstrādājuma, kas 
satur šādu vielu, ražotājs vai importētājs p
ēc atbilstīgā pakārtotā lietotāja piepras
ījuma, ja šāda prasība ir saprātīgi 
pamatota, iesniedz informāciju, kas vajadz
īga, lai novērtētu vielas ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi saistībā ar pieprasījumā
norādītajām darbībām vai lietojumiem.
2. Šī panta 1. punktā noteiktās prasībās 
attiecībā uz informācijas sniegšanu piem
ēro mutatis mutandis virzienā no piegādes 
ķēdes apakšas uz augšu.

Pamatojums
Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Grozījums Nr. 122

32. panta virsraksts

Darba ņēmēju piekļuve drošības datu lapas 
informācijai

Darba ņēmēju piekļuve drošības (svītrojums) 
informācijai

Pamatojums

Not all information contained in the SDS can be accessible. This amendment is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.  

Grozījums Nr. 123

33. pants
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33. Visi piegādes ķēdes dalībnieki apkopo un 
glabā visu informāciju, kas viņiem nepiecie
šama, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 
šo regulu uz vismaz 10 gadu periodu pēc 
tam, kad viņi beidzamo reizi ražojuši, import
ējuši, piegādājuši vai lietojuši vielu tīrā veidā
vai preparātā. Visi piegādes ķēdes dalībnieki 
bez kavēšanās sniedz šo informāciju vai dara 
to pieejamu pēc jebkuras atbildīgās iestādes 
pieprasījuma tajā dalībvalstī, kurā piegādes 
ķēdes dalībnieks ir reģistrēts, vai arī pēc A
ģentūras pieprasījuma, neierobežojot II un VI 
sadaļas noteikumus.

33. Visi piegādes ķēdes dalībnieki apkopo un 
glabā visu informāciju, kas viņiem nepiecie
šama, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 
šo regulu uz vismaz piecu gadu periodu pēc 
tam, kad viņi beidzamo reizi ražojuši, import
ējuši, piegādājuši vai lietojuši vielu tīrā veidā
vai preparātā. Visi piegādes ķēdes dalībnieki 
bez kavēšanās sniedz šo informāciju vai dara 
to pieejamu (svītrojums) pēc Aģentūras 
pieprasījuma, neierobežojot II un VI sadaļas 
noteikumus.

Pamatojums

The obligation to keep all REACH information for 10 years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years.

Grozījums Nr. 124

34. panta 1. punkts

1. Pakārtotais lietotājs var sniegt informāciju, 
lai palīdzētu reģistrācijas sagatavošanas darb
ā.

1. Pakārtotais lietotājs var sniegt informāciju, 
lai palīdzētu reģistrācijas sagatavošanas darb
ā. Informāciju var iesniegt tieši Aģentūrai. 
III sadaļas noteikumus piemēro mutatis 
mutandis.

Pamatojums

The REACH proposal does not expressly allow the downstream user to become a registrant, 
or to participate in consortia. For downstream users there is a potential risk of significantly 
delaying the time to take a product to market due to bureaucratic requirements for 
registration which may require testing and other administrative procedures prior to new 
chemical use. Without the ability itself to register or participate in consortia, the downstream 
user has no ability to speed up the testing and registration process.

Grozījums Nr. 125

34. panta 2. punkts
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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. 

Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir tiesības 
rakstveidā darīt zināmu lietojumu ražotājam, 
importētājam, pakārtotajam lietotājam, izplat
ītājam vai kādam citam piegādes ķēdes dal
ībniekam, kurš viņam piegādā vielu ar mērķi 
to padarīt par noteiktu lietojumu. To darot, 
viņš sniedz (svītrojums) informāciju, lai ļautu 
savam piegādātājam attiecībā uz savu 
lietojumu nodrošināt iedarbības scenāriju 
piegādātāja ķīmiskās drošības novērtējumā.
Saskaņā ar 3. panta 26. punktu ražotājs, 
importētājs vai pakārtotais lietotājs var 
atteikties nodrošināt iedarbības scenāriju.
Šo punktu nepiemēro attiecībā uz 
neapstiprinātiem lietojumiem.

Pamatojums

A supplier should not be required to approve all the uses identified by a downstream user and 
to prepare exposure scenarios for non-approved uses.  Paragraph 2 should not contradict 
heading 16 of the safety data sheet (which also forms part of the GHS safety data sheet).

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.

Grozījums Nr. 126

34. panta 4. punkta pirmā daļa

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. Jebkuras vielas pakārtotais lietotājs vai nu 
tīrā veidā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās 
drošības ziņojumu saskaņā ar XI pielikumu 
attiecībā uz jebkuru lietojumu vienas tonnas 
vai lielākā apjomā attiecībā uz vienu vielu 
gadā, kurš ir ārpus drošības datu lapā ierosin
ātajā kaitīgās iedarbības ierobežošanas scen
ārijā aprakstītajiem nosacījumiem

Pamatojums

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.

Grozījums Nr. 127

34.a pants (jauns)
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34.a pants

Saskaņā ar mērķi veicināt izmēģinājumu 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus, 
Komisijai, dalībvalstīm un ražotājiem ir j
āpalielina resursi un jāpastiprina centieni, 
lai paātrinātu šādu alternatīvu izmēģin
ājumu metožu izstrādi un apstiprināšanu.

Pamatojums

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods.

Grozījums Nr. 128

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 scenārij
ā aprakstītajiem nosacījumiem.

1. Pirms saskaņā ar lietojuma kategoriju 
vai iedarbības kategoriju uzsākt konkrētu t
ādas vielas lietošanu, kuru reģistrējis dal
ībnieks augšup piegādes ķēdē saskaņā ar 5. 
vai 16. pantu, visi pakārtotie lietotāji Aģent
ūrai dara zināmu šī panta 2. punktā norādīto 
informāciju, ja viņiem ir nodota drošības datu 
lapa, kurā iekļauts iedarbības scenārijs, 
lietojuma kategorija vai iedarbības 
kategorija, un pakārtotais lietotājs izmanto 
vielu ārpus tajā aprakstītajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Brought into line accordingly. It is pointed out that, as a rule, downstream users do not have 
the toxicological expertise to make testing proposals.

Grozījums Nr. 129

36. panta 1. un 2. punkts

1. No pakārtotajiem lietotājiem tiek prasīts 
ievērot 34. panta prasības, vēlākais, 12 mēne
šu laikā pēc reģistrācijas numura saņem
šanas, ko viņiem darījuši zināmu viņu piegād
ātāji drošības datu lapās.

1. No pakārtotajiem lietotājiem tiek prasīts 
ievērot 34. panta prasības, vēlākais, 12 mēne
šu laikā pēc reģistrācijas apstiprinājuma sa
ņemšanas, ko viņiem darījuši zināmu viņu 
piegādātāji drošības datu lapās.
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2. No pakārtotajiem lietotājiem tiek prasīts 
ievērot 35. panta prasības, vēlākais, 6 mēne
šu laikā pēc reģistrācijas numura saņem
šanas, ko viņiem darījuši zināmu viņu piegād
ātāji drošības datu lapās.

2. No pakārtotajiem lietotājiem tiek prasīts 
ievērot 35. panta prasības, vēlākais, 6 mēne
šu laikā pēc reģistrācijas apstiprinājuma sa
ņemšanas, ko viņiem darījuši zināmu viņu 
piegādātāji drošības datu lapās.

Pamatojums

The requirement to disclose to downstream users the registration numbers of all the 
substances present in a preparation will result in loss of confidentiality.

Grozījums Nr. 130

VI SADAĻAS VIRSRAKSTS

VIELU NOVĒRTĒŠANA (svītrojums) NOVĒRTĒŠANA

Pamatojums

The name of Title VI should reflect the fact that its provisions cover more than the 
substances’ evaluation.

Grozījums Nr. 131

37. pants

Saskaņā ar šo sadaļu polimēri ir atbrīvoti no 
novērtēšanas prasības.

Saskaņā ar šo sadaļu polimēri un pak
āpeniski ieviešamas vielas, kas pakļautas 
iepriekšējai reģistrācijai saskaņā ar
26. pantu, ir atbrīvoti no novērtēšanas pras
ības.

Pamatojums

Evaluation of phase-in substances is separately regulated under the preregistration 
procedure. The substances will be subject to substance evaluation, however, once they have 
been registered.

Grozījums Nr. 132

38. panta 1. punkts

1. No 39. līdz 43. panta nolūkā atbildīgā iest
āde ir tās dalībvalsts atbildīgā iestāde, kurā
notiek ražošana vai ir reģistrēts importētājs.

1. Aģentūra ir kompetentā iestāde 39. –
44. panta nolūkā. Šajos pantos aprakstīto 
uzdevumu izpildē tā var paļauties uz 
118. pantā minētajām kompetentajām iest
ādēm.
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Pamatojums
In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibility. Hence, the Agency should be responsible for Evaluation on 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.

Grozījums Nr. 133
38. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstu komitejai var prasīt sniegt 
atzinumu 39–43. panta nolūkā.

Pamatojums
The Agency shall work under the advise of and in cooperation with the Member State 
Committee, but shall retain the full responsibility for any decision taken. However, in order to 
avoid a heavy consultation procedure for all matters, it should be optional when or if the 
Member State Committee should be consulted.

Grozījums Nr. 134
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

Pamatojums
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Grozījums Nr. 135

38. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Visa saziņa starp Aģentūru un reģistrēt
āju var notikt reģistrētāja izvēlētā valodā.

Pamatojums

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
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order to prepare its decisions and opinions.

To make matters easier for SMEs in particular, communication with the Agency must be 
possible in the language of the country in which the registrant is headquartered.

Grozījums Nr. 136

40. panta 2. punkts

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. Ja, pamatojoties uz saskaņā ar 1. punktu 
veikto pārbaudi, vajadzīga papildu inform
ācija, lai lieta atbilstu šīs regulas prasībām, 
Aģentūra divpadsmit mēnešu laikā pēc šī
panta 3.a punktā minētā ikgadējā novērt
ējuma plāna publicēšanas sagatavo lēmuma 
projektu, kurā no reģistrētāja (-iem) prasa 
iesniegt jebkādu informāciju, kas nepiecie
šama, lai reģistrācija (-as) atbilstu attiecīgaj
ām informācijas prasībām, un šo lēmumu pie
ņem saskaņā ar 48. pantu.

Grozījums Nr. 137

40. panta 3. punkts

3. Reģistrētājs iesniedz nepieciešamo informāciju 
Aģentūrai.

3. Reģistrētājs iesniedz nepieciešamo informāciju 
Aģentūrai pamatotā termiņā, ko nosaka Aģent
ūra. Šis termiņš nepārsniedz sešus mēnešus. Ja 
reģistrētājs noteiktajā termiņā attiecīgo 
informāciju neiesniedz, Aģentūra anulē vi
ņa reģistrācijas numuru.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 138

40. panta 3.a) punkts (jauns)
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3.a Lai novērtētu reģistrācijas dokument
ācijas vispārējo kvalitāti, Aģentūra sastāda 
reģistrācijas tehniskās dokumentācijas nov
ērtēšanas gada plānu. Šajā plānā iekļauj 
novērtējamās reģistrācijas tehniskās 
dokumentācijas mazāko procentuālo 
skaitu, un plānu publicē Aģentūras tīmekļa 
vietnē.

Pamatojums

It is important to guarantee that a minimum proportion of registration dossiers are evaluated, 
in particular to give a measure of confidence that industry’s risk management measures are 
well-founded.

Grozījums Nr. 139

40. panta 3.b) punkts (jauns)

Aģentūra sagatavo gada ziņojumu par 
tehniskās dokumentācijas novērtēšanas 
rezultātiem. Šajā plānā, citu starpā, iekļauj 
ieteikumus reģistrētājiem par to, kā turpm
āk uzlabot reģistrācijas tehniskās 
dokumentācijas kvalitāti. Ziņojumu publicē
Aģentūras tīmekļa vietnē.

Pamatojums

The Agency must be able to play a role in informing the public and advising registrants on 
the quality of the dossiers submitted under the REACH rules.

Grozījums Nr. 140
42. panta 1. punkts

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

svītrots

Pamatojums
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Grozījums Nr. 141
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42. panta 2. punkts

2. Atbildīgā iestāde sagatavo lēmuma 
projektu saskaņā ar 39. panta 2. punktu 120 
dienu laikā pēc reģistrācijas vai pakārtotā
lietotāja ziņojuma, kurā minēts testēšanas 
priekšlikums, saņemšanas no Aģentūras.

2. Aģentūra sagatavo lēmuma projektu saska
ņā ar 39. panta 2. punktu 120 dienu laikā pēc 
reģistrācijas vai pakārtotā lietotāja ziņojuma, 
kurā minēts testēšanas priekšlikums, saņem
šanas no Aģentūras.

Pamatojums
Brings Article 42.2 in line with the above amendments to Article 38.

Grozījums Nr. 142

42. panta 4. punkts

4. Kad dalībvalsts atbildīgā iestāde beidz 
savu novērtēšanas darbību saskaņā ar 39. 
pantu attiecībā uz pakāpeniski ieviešamo 
vielu, tā attiecīgi par to informē Aģentūru.

svītrots

Pamatojums
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Grozījums Nr. 143

42. panta 4.a) punkts (jauns)

4.a Saskaņā ar 39. un 40. pantu novērtētās 
reģistrācijas tehniskās dokumentācijas 
saraksts ir pieejams dalībvalstīm.

Pamatojums

This amendment aims to provide visibility within the network regarding the work done by the 
Agency on testing proposals.

Grozījums Nr. 144

43. pants

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

svītrots
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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.

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. 145

43.a) pants (jauns)

1. Aģentūra pārbauda saskaņā ar 9. panta 
a) apakšpunkta iii) daļu un 11. panta 
1. punkta a) apakšpunktu iesniegto inform
āciju, lai noteiktu, vai ir nepieciešama 
papildinformācija.

2. Pamatojoties uz saskaņā ar 1. punktu 
veikto pārbaudi, Aģentūra pēc informācijas 
saņemšanas 12 mēnešu laikā sagatavo l
ēmumu, kurā noteikts, vai reģistrētājam(-
iem) ir jāiesniedz jebkāda papildinform
ācija.
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3. Papildinformāciju drīkst pieprasīt tikai 
gadījumā, ja konstatēti divi vai vairāki no š
ādiem kritērijiem:

a) vielas, par kurām nav iesniegta nekāda 
informācija par iedarbības rezultātiem uz 
cilvēku veselību un vidi, un ja nevienai dal
ībvalstij nav šādas informācijas;
b) vielas, par kurām zinātniskie pierād
ījumi liecina, ka tās varētu atbilst kancirog
ēnu, mutagēnu vai toksisku vielu klasifik
ācijas kritērijiem attiecībā uz reproduktīvo 
funkciju, tās varētu atbilst 1. vai 
2. kategorijai vai XII pielikuma kritērijiem, 
kā arī par tām nav pieejama attiecīga 
informācija;
c) vielas, kuras izmanto dispersā vai difūzā
veidā, un to ietekmi nevar objektīvi novērt
ēt, jo īpaši, ja šādas vielas ir iekļautas pat
ēriņa precēs;
d) vielas, kuras reģistrējuši vismaz 20 re
ģistrētāji, ja vien šie reģistrētāji nav pierād
ījuši, ka tām nav būtiska iedarbība, vai arī
gadījumos, ja zinātniskie pierādījumi nenor
āda uz iespējamo kaitējumu;
e) vielas, par kurām izpildes vai uzraudz
ības darbību rezultāti dalībvalstīs liecina 
par aizdomām attiecībā uz cilvēka veselības 
vai vides apdraudējumu.

Papildinformācijā drīkst iekļaut tikai 
V pielikumā minēto informāciju.

4. Aģentūras lēmumu par papildinform
ācijas pieprasīšanu pārsūdz saskaņā ar šīs 
regulas 87. pantu.

5. Aģentūra informē Komisiju un attiecīgās 
dalībvalsts iestādes, ja tā iesaka uzsākt 
vielas novērtēšanu vai Kopienas riska p
ārvaldības procedūru.

Grozījums Nr. 146

43.a) pants
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Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izstrādā vielu prioritātes noteikšanas krit
ērijus, pievēršot uzmanību turpmākajam nov
ērtēšanas procesam. Prioritātes noteikšana 
pamatojas uz pieeju, kas balstīta uz risku. 
Novērtēšanas kritēriji sevī ietver bīstamības 
datu, kaitīgās iedarbības datu un tonnāžas 
diapazonu izskatīšanu. Aģentūra pieņem l
ēmumu par vielu prioritātes noteikšanas krit
ērijiem turpmākas novērtēšanas nolūkā. Dal
ībvalstis izmanto šos kritērijus savu slīdošo 
plānu sagatavošanā.

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izstrādā vielu prioritātes noteikšanas krit
ērijus, pievēršot uzmanību turpmākajam nov
ērtēšanas procesam. Prioritātes noteikšana 
pamatojas uz pieeju, kas balstīta uz risku. 
Novērtēšanas kritēriji sevī ietver bīstamības 
datu, kaitīgās iedarbības datu un tonnāžas 
diapazonu izskatīšanu. Aģentūra pieņem l
ēmumu par vielu prioritātes noteikšanas krit
ērijiem turpmākas novērtēšanas nolūkā. 

Grozījums Nr. 147

43.aa panta virsraksts

Kompetentā iestāde Kopienas mainīgais plāns

Grozījums Nr. 148

43.aa panta 1. punkta 1. daļa

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:

Aģentūra izveido vielas novērtēšanas 
Kopienas mainīgā plāna projektu. Vielu iek
ļauj mainīgā plāna projektā, pamatojoties 
uz 43.a pantā noteiktajiem kritērijiem, ja ir 
iemesls domāt, vai arī pamatojoties uz 
tehniskās dokumentācijas novērtēšanas 
rezultātiem, ka viela rada risku veselībai vai 
apkārtējai videi, jo īpaši pamatojoties uz 
vienu no šeit minētajiem iemesliem:

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. 149

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 dalībvalst
īm līdz katra gada 28. februārim. Aģentūra 
var izdarīt savus piebildumus, un dal
ībvalstis var nosūtīt Aģentūrai savus 
piebildumus vai izteikt savu interesi par 
vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. maijam.

2. Pirmajā punktā minētais Kopienas mainīg
ā plāna projekts aptver trīs gadu periodu, ik 
gadu tiek atjaunināts, un tajā precizētas 
vielas, kuras jānovērtē katru gadu. Aģentūra
iesniedz Kopienas mainīgā plāna projektu 
dalībvalstu iestādēm līdz katra gada 28. febru
ārim. Dalībvalstis var nosūtīt Aģentūrai 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. 150

43.aa panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis savās piezīmēs Kopienas 
mainīgā plāna projektam var:
– ierosināt papildu vielu iekļaušanu;
– ierosināt iekļautās(-o) vielas(-u) izņem

šanu;
– norādīt par 118. pantā minētās savas 

valsts kompetentās iestādes ieinteresētību 
veikt vienas vai vairāku vielu novērtēšanu, 
kas iekļautas Kopienas mainīgā plāna 
projektā un/vai iepriekš a) apakšpunktā
minētajā priekšlikumā;

Grozījums Nr. 151

43.aa panta 3. punkts

3. Gadījumos, kad attiecībā uz slīdošo pl
ānu nav izteikti piebildumi vai neviena cita 
dalībvalsts 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. Ja pēc 30 dienām neviena dalībvalsts 
nav iesniegusi piezīmes mainīgā plāna 
projektam, to uzskata par pieņemtu.
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Ja Aģentūra saņēmusi dalībvalsts piezīmes, 
tās kopā ar Kopienas mainīgā plāna 
projektu iesniedz 72. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajai dalībvalsts 
komitejai, še turpmāk „dalībvalsts 
komiteja”.

Šajā Kopienas mainīgā plāna projektā nor
āda arī vielu(-as), kuru(-as) katrai dal
ībvalstij pieprasīs novērtēt katru gadu.

Vielu sadalījums starp dalībvalstīm atspogu
ļo:
i) to proporcionālo attiecību ar kopējo 
Kopienas iekšzemes kopproduktu un

ii). ii) to pieredzi ar atsevišķām vai radniec
īgām vielām, kas izriet no saskaņā ar 39. 
un 46. pantu iepriekš veiktiem novērt
ējumiem, un

iii) dalībvalsts kompetentās iestādes spēju 
veikt šādus novērtējumus.

Grozījums Nr. 152

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 
slīdošo plānu iesniegšanas ir izteikušas 
savu interesi par šīs pašas vielas novērtē
šanu, atbildīgo iestādi 44., 45. un 46. panta 
nolūkā nosaka saskaņā ar otrajā, trešajā
un ceturtajā apakšpunktā noteikto proced
ūru.

svītrots
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Aģentūra nodod jautājumu dalībvalsts 
komitejai, kāda paredzēta 72. panta 1. 
panta 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 proporciju kopēj
ā Kopienas iekšzemes kopproduktā. Kad 
vien tas iespējams, prioritāte jāpiešķir dal
ībvalstīm, kas jau ir veikušas konkrētās 
vielas tehniskās dokumentācijas novērtē
šanu saskaņā ar 39. – 43. pantu.

svītrots

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

4. Ja 60 dienu laikā pēc vēršanās pie tās dal
ībvalsts komiteja ir panākusi vienprātīgu
vienošanos par Kopienas mainīgā plāna 
projektu, Aģentūra attiecīgi pieņem galīgo
Kopienas mainīgo 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 
vienprātīgu vienošanos, Aģentūra iesniedz 
strīdīgos atzinumus Komisijai, kas pieņem 
galīgo Kopienas mainīgo plānu saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

Grozījums Nr. 153

43.aa panta 5. punkts

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

5. Aģentūra publicē galīgo mainīgo plānu un 
tā ikgadējos atjauninājumus savā tīmekļa 
vietnē.

Grozījums Nr. 154

43.aa panta 6. punkts

6. Saskaņā ar 1. – 4. punktu noteiktā atbildīg
ā iestāde novērtē visas vielas savā slīdošajā
plānā saskaņā ar šo nodaļu.

6. Saskaņā ar 3. un 4. punktu noteiktā
kompetentā iestāde novērtē visas tās p
ārraudzībā esošās vielas saskaņā ar šo noda
ļu.

Pamatojums
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Self-explanatory.

Grozījums Nr. 155

43.aa panta 6.a punkts (jauns)

6.a Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma 
saskaņā ar 130. panta 2. punktā minēto 
procedūru un pamatojoties uz Aģentūras 
ieteikumu, Komisija izveido kompensē
šanas shēmu dalībvalstu iestāžu veiktajiem 
novērtējumiem.

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 economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
ther is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.

Grozījums Nr. 156

44. panta 1. punkts

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

1. Ja Aģentūra uzskata, ka aizdomu 
noskaidrošanas nolūkā ir nepieciešama 
papildu informācija atbilstoši minētajam 
43.aa panta 1. punktā, ieskaitot, ja piemēroti, 
informāciju, kas nav prasīta V –
VIII pielikumā, tā sagatavo lēmuma 
projektu, kurā nosaka iemeslus un prasa no 
reģistrētāja (-iem) iesniegt papildu inform
āciju, paredzot tam saprātīgu termiņu. L
ēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantā
noteikto procedūru.

Pamatojums

Competent authorities shall set up deadlines for registrants to submit the missing data 
outlined by the registrant in the test proposal, taking into account the number and quality of 
the missing test. Deadlines are necessary to avoid unreasonable delays in the substance 
evaluation, and will improve the management of the rolling plans.

Grozījums Nr. 157
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44. panta 2. punkts

2. Reģistrētājs iesniedz nepieciešamo inform
āciju Aģentūrai.

2. Reģistrētājs iesniedz nepieciešamo inform
āciju Aģentūrai vai savas valsts 
kompetentajai iestādei, kas šo informāciju 
nosūta Aģentūrai.

Pamatojums

It must be made possible to communicate with the Agency through local authorities.

Grozījums Nr. 158

44.a) pants (jauns)

Papildinformācijas iesniegšana vairāku re
ģistrētāju gadījumā

1. Ja saskaņā ar 43.a (jauns) pantu vai 
44. pantu vairākiem reģistrētājiem piepras
īts iesniegt informāciju par vienu un to pa
šu vielu, Aģentūra visiem reģistrētājiem 
sniedz informāciju par katra reģistrētāja 
identitāti.
2. Visiem reģistrētājiem, kuriem pieprasīts 
iesniegt vienu un to pašu informāciju, ir tr
īs mēneši laika vienoties par to, kurš
sagatavos informāciju visu reģistrētāju v
ārdā. Ja vienošanās nav panākta, Aģentūra 
izraugās vienu reģistrētāju, kurš sagatavo 
informāciju.

3. Aģentūras pieprasītās papildinformācijas 
sagatavošanas izmaksas vienādi sadala 
starp visiem attiecīgās vielas reģistrētājiem, 
ja vien nav panākta cita vienošanās.

Pamatojums
If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.

Grozījums Nr. 159

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

Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem 
neattiecas ne tehniskā dokumentācija, ne 
vielas novērtēšana. Tomēr gadījumos, kad 
iespējams pierādīt ražotnē izolēta 
starpprodukta lietojuma radītu risku, kas ir l
īdzvērtīgs bažu līmenim, kādu rada to vielu 
lietojums, kuras jāiekļauj XIII pielikumā
saskaņā ar 54. pantu, Aģentūra var: 

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

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

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

b) pārbaudīt jebkuru iesniegto inform
āciju 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.

Pirmajā punktā paredzēto procedūru var 
veikt tikai kompetentā iestāde, kas minēta šaj
ā punktā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 160

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 reģistrāciju.

2. Ja reģistrētājs ir pilnībā pārtraucis ražot 
vai importēt vielu, viņš par to informē Aģent
ūru, 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 reģistrāciju.

Pamatojums

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.
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Grozījums Nr. 161

48. panta 3. punkts

3. Reģistrētājs var pārtraukt vielas ražošanu 
vai importēšanu, saņemot lēmuma projektu. 
Tādos gadījumos viņš informē atbildīgo iest
ādi par šo faktu, ievērojot to, ka viņa reģistr
ācija vairs nebūs derīga un no viņa vairs 
nevar pieprasīt papildu informāciju attiecībā
uz šo vielu, ja vien viņš neiesniedz jaunu re
ģistrāciju.

3. Reģistrētājs var pilnībā pārtraukt vielas ra
žošanu vai importēšanu, saņemot lēmuma 
projektu. Tādos gadījumos viņš par šo faktu 
informē Aģentūru, ievērojot to, ka viņa re
ģistrācija vairs nebūs derīga un no viņa vairs 
nevar pieprasīt papildu informāciju attiecībā
uz šo vielu, ja vien viņš neiesniedz jaunu re
ģistrāciju.

Pamatojums

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.

Grozījums Nr. 162

49. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalsts atbildīgā iestāde informē Aģent
ūru par sava lēmuma projektu saskaņā ar 
44. pantu līdz ar jebkādiem reģistrētāja vai 
pakārtotā lietotāja piebildumiem un norāda, k
ā šie piebildumi ņemti vērā. Aģentūra izplata 
šo lēmuma projektu kopā ar piebildumiem p
ārējo dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

Pamatojums

In order to simplify and centralise the process, the Agency, or the reporting body in a 
Member State, should be responsible for drawing up the draft decision.

Grozījums Nr. 163

50. panta 1. punkts

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 šī pētījuma 
izmaksas sadala saskaņā ar 25. panta 
8.a apakšpunktu.
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Pamatojums
Brings Article 50 in accordance with the above amendment for Article 25.

Grozījums Nr. 164

52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus nodrošinot 
to, ka to vielu radītie riski, kas saistītas ar ļoti 
lielām bažām, tiek pienācīgi kontrolēti vai ka 
šīs vielas ir aizvietotas ar piemērotām alternat
īvām vielām vai tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus nodrošinot 
to, ka to vielu radītie riski, kas saistītas ar 
ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi kontrolēti 
vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar piemērotām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, kuru 
zemais risks ir pierādīts.

Pamatojums
When replacing substances of particular concern with suitable alternative substances, the 
lower risk of the latter should also be proven.

Grozījums Nr. 165

53. panta 1. punkts

1. Ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietot
ājs nelaiž tirgū vielu lietošanai vai nelieto to 
pats, ja šī viela ir iekļauta XIII pielikumā, ja 
vien: 

1. Ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietot
ājs nelaiž tirgū vielu lietošanai vai nelieto to 
pats, ja šī viela ir iekļauta XIII pielikumā, ja 
vien: 

a) 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 licencēta saskaņā ar 
57. – 61. pantu vai

a) šīs vielas lietojums(-i) — vai lietojuma un 
iedarbības kategorijas — 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 licencēta saskaņā ar 
57. – 61. pantu vai

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 
lietojuma/iedarbības kategorijas — tīrā veid
ā vai preparātā vai šīs vielas iekļaušana izstr
ādājumā, 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

c) nav iestājies 55. panta 1. punkta c) apak
špunkta i) daļā minētais datums, vai

c) nav iestājies 55. panta 1. punkta c) apak
špunkta i) daļā minētais datums, vai



PE 353.595v04-00 86/146 AD\579754LV.doc

LV

d) ir iestājies 55. panta 1. punkta c) apak
špunkta i) daļā minētais datums un viņš
pieteikumu iesniedzis 18 mēnešus pirms šī
datuma, taču lēmums attiecībā uz  licencē
šanas pieteikumu vēl nav pieņemts, vai e)

d) ir iestājies 55. panta 1. punkta c) apak
špunkta i) daļā minētais datums un viņš
pieteikumu iesniedzis 18 mēnešus pirms šī
datuma, taču lēmums attiecībā uz  licencē
šanas pieteikumu vēl nav pieņemts, vai e)

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 lietojuma un iedarbības 
kategorijas licence ir piešķirta viņa tiešajam 
pakārtotajam lietotājam.

Grozījums Nr. 166

53. panta 3. punkts

3. 1. un 2. pants neattiecas uz tādu vielu 
lietojumu, kas ir atkritumi un tiek apstrād
āti atkritumu pārstrādes iekārtā atbilstoši at
ļaujas nosacījumiem saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 75/442/EEK vai Padomes Direkt
īvu 91//689/EEK, neierobežojot Regulu 
(EK) Nr.

svītrots

Pamatojums
These provisions are now included in Article 2, Paragraph 1 ca (new).

Grozījums Nr. 167

53. panta 5. un 6. punkts
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5. 1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:
a) lietojumi augu aizsardzības produktos 
Direktīvas 91/414/EEK darbības sfēras 
ietvaros,
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,
g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti,
h) lietojums kā automašīnu degvielas, uz 
ko attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 98/70/EK ,
i) lietojumi kā degvielas mobilās vai stacion
ārās minerāleļļu produktu degkamerās un 
lietojums kā degvielas slēgtās sistēmās.
6. To vielu gadījumā, kas pakļautas licencē
šanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. panta a), 
b un c) apakšpunktā noteiktajiem krit
ērijiem, vai tādēļ, ka tās identificētas saska
ņā ar 54. panta f) apakšpunktu vienīgi tā
iemesla dēļ, ka tās rada cilvēku veselības 
apdraudējumu, šī panta 1. un 2. punkts 
neattiecas uz šādiem lietojumiem:
a) lietojumi kosmētikas produktos Direkt
īvas 76/768/EEK darbības sfēras ietvaros,
b) lietojumi pārtikas saskares materiālos 
Direktīvas 89/109/EEK darbības sfēras 
ietvaros.

svītrots

Pamatojums
These provisions are now included in Article 2, paragraph 2b (new).

Grozījums Nr. 168
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54. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vielas, kas atbilst klasifikācijas krit
ērijiem kā kancerogēnas, 1. vai 
2. kategorija, saskaņā ar Direkt
īvu 67/548/EEK,

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

Grozījums Nr. 169

54. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

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

Grozījums Nr. 170

54. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) vielas, kas klasificētas kā reprodukcijai 
toksiskas, 1. vai 2. kategorijas vielas saskaņā
ar Direktīvu 67/548/EEL,

Grozījums Nr. 171

54. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar XII pielikumā
noteiktajiem kritērijiem,

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas, ļoti 
bioakumulatīvas un toksiskas saskaņā ar 
XII pielikumā noteiktajiem kritērijiem,

Grozījums Nr. 172

54. panta 1. punkta f) apakšpunkts



AD\579754LV.doc 89/146 PE 353.595v04-00

LV

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

f) f) vielas, kas atzītas par tādām, kuras 
rada nopietnu apdraudējumu cilvēkiem vai 
videi, kas ir līdzvērtīgs tai pārējo vielu iedarb
ībai, kuras uzskaitītas no a) līdz e) apak
špunktam, pamatojoties uz katru konkrētu 
gadījumu saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru un pārliecinošiem zinātniskiem 
pierādījumiem.

Pamatojums

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Grozījums Nr. 173

54.a) pants (jauns)

54.a pants

XIII pielikumā iekļaujamo vielu pārskatī
šana
1. Agrākais sešus gadus pēc šīs regulas stā
šanās spēkā Eiropas Komisija lūdz Vesel
ības un vides apdraudējumu zinātniskajai 
komitejai (SCHER) izteikt viedokli, vai šīs 
regulas 54. pantam un attiecīgajiem 
pielikumiem ir jāpievieno papildu zin
ātniskie kritēriji, un sniedz konsultācijas 
par šiem kritērijiem.

2. Pamatojoties uz SCHER atzinumu un 
ņemot vērā Līguma 251. pantu, Komisija 
var izteikt priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei grozīt 54. pantā
uzskaitītās kategorijas, lai iekļautu citas 
vielas, kas rada līdzvērtīgas bažas par to, 
vai šo vielu īpašības:
a) var noteikt pēc skaidriem zinātniskiem 
kritērijiem, izmantojot starptautiski atzītas 
testa metodes, un
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b) izraisa nopietnu un neatgriezenisku kait
ējumu cilvēka veselībai vai videi.

Pamatojums

This amendment ensures both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Grozījums Nr. 174

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 un iedarbības 
kategorijas, kas atbrīvotas no licencēšanas 
prasības, ja tādas ir, un nosacījumi attiecībā
uz šādiem atbrīvojumiem, ja tādi ir.

Pamatojums

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. This insertion will clarify the provision.

Grozījums Nr. 175

55. panta 2. punkts

2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no licencēšanas prasības. Nosakot š
ādus atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā sekojo
šais:

2. Lietojumus vai lietojumu un iedarbības 
kategorijas var atbrīvot no licencēšanas pras
ības. Nosakot šādus atbrīvojumus, jo īpaši jā
ņem 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.
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ba) proporcionālais kaitējums cilvēka vesel
ībai vai videi saistībā ar fiziskajām formām 
lietošanas laikā, tādām kā metāli blīvā
formā,

bb) īpaši riska pārvaldības pasākumi, lai 
aizsargātu veselību un/vai vidi, kas ir iek
ļauti reģistrācijas tehniskajā dokumentācij
ā.

Uz atbrīvojumiem var attiecināt noteiktus 
ierobežojumus.

Uz atbrīvojumiem var attiecināt noteiktus 
ierobežojumus.

Pamatojums

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
the environment depend on the forms . Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form.
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk.

Grozījums Nr. 176

55. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) 1. vai 2. kategorijas KMR vielas

Pamatojums

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 177

55. panta 3.a) punkts (jauns)
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3.a Sešu mēnešu laikā pēc atsevišķu to 
vielu reģistrācijas pabeigšanas, kas atbilst 
54. pantā noteiktajiem kritērijiem, Aģent
ūra pārbauda, vai saistībā ar reģistrētāja 
norādītajiem lietojumiem vai lietošanu un 
iedarbības kategorijām ir nepieciešami 
jauni ierobežojumi vai izmaiņas pašreiz
ējiem VIII sadaļā minētajiem ierobe
žojumiem. Ja Aģentūra secina, ka nepiecie
šami jauni ierobežojumi, tā iesaka ierosināt 
ierobežojumu procedūra saskaņā ar kārt
ību, kas noteikta no 66. līdz 70. pantam. Ja 
Aģentūra uzskata, ka reģistrētāja norādītie 
lietojumi ir pienācīgi pārbaudīti, tā iesaka 
atbrīvot no šiem ierobežojumiem, ņemot v
ērā 55. panta 2. punktā noteiktās prasības. 
Šādus atbrīvojumus nosaka ar lēmumiem, 
ko pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā
paredzēto procedūru.

Pirmajā, otrajā un trešajā teikumā minēto 
kārtību nepiemēro, ja Aģentūra vielu jau 
ieteikusi prioritārai iekļaušanai saskaņā ar 
55. panta 3. punktu.

Pirmajā, otrajā un trešajā teikumā minēto 
kārtību nepiemēro, ja Aģentūra konstatē, 
ka par attiecīgo vielu iesniegtā reģistrācijas 
lieta nav pietiekams pamats paātrinātai l
ēmumu pieņemšanas procedūrai. Šo l
ēmumu paziņo attiecīgajiem reģistrētājiem. 
Reģistrētājus aicina iesniegt piezīmes trīs m
ēnešu laikā. Ņemot vērā šīs piezīmes, Aģent
ūra savu lēmumu atjaunina.
Reģistrētāja norādītos lietojumus, par 
kuriem Aģentūra sešu mēnešu laikā nav 
paudusi nekādus ieteikumus saskaņā ar 
otro un trešo teikumu vai nav pieņēmusi 
nekādu lēmumu saskaņā ar piekto 
teikumu, uzskata par tādiem, uz kuriem 
attiecas atbrīvojums 55. panta 2. punkta 
izpratnē.

Pamatojums

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
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and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Grozījums Nr. 178

57. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) pieteicēja vai citu ieinteresēto pušu 
apliecinātās sociāli ekonomiskās priekšroc
ības, kas izriet no vielas lietojuma, un sociāli 
ekonomiskā ietekme, ko rada atteikums 
licencēt vielu,

b) pieteicēja vai citu ieinteresēto pušu 
apliecinātās sociāli ekonomiskās priekšroc
ības, kas izriet no vielas lietojuma, un sociāli 
ekonomiskā un cita veida ilgstoša ietekme, 
ko rada atteikums licencēt vielu,

Pamatojums

The term' socio-economic' does not necessarily cover the full assessment of implications that 
need to be considered. Sustainability-related implications include an assessment of such 
factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste 
minimisation and recycling. Specific reference to sustainability-related implications is needed 
to avoid misleading or sub-optimal assessment outcomes.

Grozījums Nr. 179

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 ir iesniegts saskaņā ar 
61. panta 2. punktu,

Pamatojums

Third-party contributions can provide useful input if they meet the standards of science.

Grozījums Nr. 180

57. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) pieejamā informācija par jebkuras citas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas radītu 
veselības vai apkārtējās vides apdraudējumu. 

d) pieejamā informācija par veselības un apk
ārtējās vides apdraudējumu, un sociāli 
ekonomisko un cita veida ilgstošu ietekmi, 
kas saistīta ar jebkuras citas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģijas izmantošanu. 

Pamatojums
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Sustainability-related implications include an assessment of such factors as efficiency of 
resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste minimisation and recycling.
For complete and thorough decisions to be made, information should be required on both 
health and environmental risks as well as the socio-economic and other sustainability-related 
implications of using alternative substances or technologies.

Grozījums Nr. 181

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 periodiski pārskata, ņemot vērā
attiecīgajam lietojumam raksturīgo apstr
ādes termiņu un ražošanas ciklu.

Pamatojums

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with 
Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be 
made on a case by case basis.

Grozījums Nr. 182

57. panta 7. punkta c) apakšpunkts

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

c) lietojumu(-us) vai lietojumu un iedarb
ības kategorijas, attiecībā uz kurām licence 
ir piešķirta,

Grozījums Nr. 183

57. panta 8. punkts

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

svītrots
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Pamatojums

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

Grozījums Nr. 184

58. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto 
licenci, kas ir pakļauta ierobežojumam laikā, 
uzskata par derīgu līdz brīdim, kad Komisija 
pieņem lēmumu par jaunu pieteikumu, ar 
nosacījumu, ka licences īpašnieks iesniedz 
jaunu pieteikumu vismaz 18 mēnešus pirms 
laika ierobežojuma termiņa beigām. Tā viet
ā, lai atkārtoti iesniegtu visus sākotnējā
pieteikuma elementus attiecībā uz pašreizējo 
licenci, pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.

1. Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto 
licenci, ko periodiski pārskata, uzskata par 
derīgu līdz brīdim, kad Komisija pieņem l
ēmumu par licencēta lietojuma beigu 
datumu. Šīs licences atkārtoti izvērtē p
ārskatīšanas dienā. Pieteikuma iesniedzēji 
var iesniegt jebkādu atjauninātu vai 
papildu informāciju vismaz 18 mēnešus 
pirms pārskatīšanas dienas. Tā vietā, lai atk
ārtoti iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.

Pamatojums

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of 
authorised use to be made on a case by case basis.

Grozījums Nr. 185

58. panta 3. punkts

Savā lēmumā par licences pārskatīšanu 
Komisija var, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu, licenci grozīt vai atsaukt licenci, s
ākot no lēmuma pieņemšanas brīža, ja pašreiz
ējos izmainītajos apstākļos šāda licence neb
ūtu piešķirta. 

Savā lēmumā par licences pārskatīšanu 
Komisija var, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu, licenci grozīt vai atsaukt licenci, s
ākot no lēmuma pieņemšanas brīža, ja pašreiz
ējos izmainītajos apstākļos šāda licence neb
ūtu piešķirta.
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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 cilvēku veselības vai 
apkārtējās vides apdraudējums, Komisija var 
atlikt licenci, kas gaida uz pārskatīšanu, 
ņemot vērā proporcionalitāti.

Pamatojums

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.  

Grozījums Nr. 186

59. panta 3. un 4. 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 un iedarbības 
kategorijām. Pieteikumus var iesniegt par 
pieteicēja paša lietojumu(-iem) vai lietojuma 
un iedarbības kategorijām un/vai par 
lietojumiem, vai lietojuma un iedarbības 
kategorijām, kādu nolūkā viņš paredzējis 
vielu laist tirgū.

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:

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) vai lietojuma un iedarb
ības kategorijām licence tiek prasīta, un 
raksturojot vielas lietojumu preparātos un/vai 
vielas ietveršanu izstrādājumos atbilstoši 
nepieciešamībai,
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d) ķīmiskās drošības ziņojums saskaņā ar I 
pielikumu, raksturojot riskus cilvēku vesel
ībai un/vai apkārtējai videi vielas (-u) 
lietojuma rezultātā, kas izriet no 
XIII pielikumā norādītajām vielai raksturīgaj
ām īpašībām, ja vien šāds ķīmiskās drošības 
ziņojums nav iesniegts kā daļa no reģistr
ācijas.

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

Pamatojums
Necessitated by other amendments.

Grozījums Nr. 187

61. panta 4. punkta a) un b) punkts

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,

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. 188

61. panta 5. punkta 3. daļa

Ja pieteicējs vēlas sniegt savus piebildumus, 
viņš nosūta Aģentūrai savu argumentāciju
rakstveidā 2 mēnešu laikā pēc atzinuma 
projekta saņemšanas. Komitejas izskata šos
piebildumus, un pieņem galīgo atzinumu, 
ņemot vērā tos piebildumus, kuri ir vietā. N
ākamo 15 dienu laikā Aģentūra nosūta 
atzinumus līdz ar rakstveida argumentāciju
Komisijai, dalībvalstīm un pieteicējam.

Ja pieteicējs vēlas izteikt piezīmes, viņš
rakstveidā nosūta Aģentūrai savus 
argumentus 2 mēnešu laikā pēc atzinuma 
projekta saņemšanas. Komitejas izskata šīs 
piezīmes un, ņemot tās vērā, pieņem galīgo 
atzinumu. Nākamo 15 dienu laikā Aģentūra 
atzinumus līdz ar rakstveida argumentiem
nosūta Komisijai, dalībvalstīm un pieteic
ējam.

Pamatojums

The applicant’s comments must be taken into account in every case and not just ‘where 
appropriate’.
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Grozījums Nr. 189

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.

Pamatojums

Follows from previous amendments.

Grozījums Nr. 190

64. panta 1. un 2. punkts

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai izstrādājum
ā, attiecībā uz kuru XVI pielikumā paredzēts 
ierobežojums, nedrīkst ražot, laist tirgū vai 
lietot, ja vien tā neatbilst šī ierobežojuma 
nosacījumiem. Tas neattiecas uz zinātnisko p
ētījumu un izstrādes vai uz produktu un 
procesu orientētu pētījumu un izstrādes nol
ūkā ražotu, tirgū laistu vai lietotu vielu 
apjomā, kas nepārsniedz 1 tonnu gadā.

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai izstrādājum
ā, attiecībā uz kuru XVI pielikumā paredzēts 
ierobežojums, nedrīkst ražot, laist tirgū vai 
lietot, ja vien tā neatbilst šī ierobežojuma 
nosacījumiem. Tas neattiecas uz zinātnisko p
ētījumu un izstrādes vai uz produktu un 
procesu orientētu pētījumu un izstrādes nol
ūkā ražotu, tirgū laistu vai lietotu vielu 
apjomā, kas nepieciešams produktu un 
procesu orientētai pētniecībai un attīstībai.
Neatkarīgi no iepriekšējā punkta pirmajā
teikumā noteiktā, vielu tīrā veidā, preparāt
ā vai izstrādājumā, attiecībā uz kuru 
XVI pielikumā paredzēts ierobežojums, dr
īkst laist apgrozībā, lai to nosūtītu atpakaļ
ražotājam, importētājam vai piegādātājam.

2. Vielu tīrā veidā, preparātā vai izstrādājum
ā, attiecībā uz kuru XVII pielikumā paredz
ēts ierobežojums, nedrīkst ražot, laist tirgū
vai lietot, ja vien tā neatbilst šī ierobežojuma 
nosacījumiem. Tas neattiecas uz laboratorijas 
mēroga pētījumu vai lietojuma nolūkā ražotu, 
tirgū laistu vai lietotu vielu, ko izmanto kā
uzziņas standartu.   

2. Vielu tīrā veidā, preparātā vai izstrādājum
ā, attiecībā uz kuru XVI pielikumā paredzēts 
ierobežojums, nedrīkst ražot, laist tirgū vai 
lietot, ja vien tā neatbilst šī ierobežojuma 
nosacījumiem. Tas neattiecas uz laboratorijas 
mēroga pētījumu vai lietojuma nolūkā ražotu, 
tirgū laistu vai lietotu vielu, ko izmanto kā
uzziņas standartu.

Attiecīgi piemēro pirmā punkta otrās daļas 
pirmajā teikumā noteikto kārtību.    

Pamatojums
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No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this 
article are met.

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

The REACH regulation should allow, and lay down clear provisions to govern, the return of 
products which cannot be marketed, because restrictions have been imposed on substances in 
connection with callback actions.

.
Grozījums Nr. 191
65. panta 2. punkts

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

2. Attiecībā uz vielām, kuras klasificētas kā
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reprodukcijai, 1. un 2. kategorijas vielas, un 
saistībā ar kurām Komisija ierosinājusi uz pat
ērētāju lietojumu attiecināmus ierobe
žojumus, XVI pielikumu groza saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

To align with the AM to Article 54 (a)-(c).

Grozījums Nr. 192

65. panta 3. punkts

3. Neraugoties uz 55. panta 5. punkta nosac
ījumiem, vēlākais, pēc vielas iekļaušanas 
Stokholmas Konvencijā vai Unece Protokolā
par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem 
Komisija iesniedz projektu par šīs vielas iek
ļaušanu XVII pielikumā. Projekta pasākumi, 
kā minimums, paredz saistību ieviešanu, kas 
izriet no šīm starptautiskajām saistībām 
Kopienā. XVII pielikumu groza saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
66. un 70. pantu nepiemēro.

3. Neraugoties uz 55. panta 5. punkta nosac
ījumiem, vēlākais, pēc vielas iekļaušanas 
Stokholmas Konvencijā vai Unece Protokolā
par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem 
Komisija iesniedz projektu par šīs vielas iek
ļaušanu XVII pielikumā. Projekta pasākumi 
paredz saistību ieviešanu, kas izriet no šīm 
starptautiskajām saistībām Kopienā. XVII 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru. 66. un 
70. pantu nepiemēro.
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Pamatojums

The Commission must comply with the Community's obligations arising from international 
conventions and protocols. Amendments to Annex XVII must fully reflect the inclusion of 
certain substances in the Stockholm Convention or the Protocol on Persistent Organic 
Pollutants.

Grozījums Nr. 193

66. panta 1. un 2. pants

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas ražošana, lai
šana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparātā
vai izstrādājumā rada tādu risku cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi, kas netiek 
adekvāti kontrolēts un kam nepieciešams 
pievērst uzmanību Kopienas līmenī, Komisija 
lūdz Aģentūru sagatavot tehnisko dokument
āciju, kas atbilst XIV pielikuma prasībām. Ja 
šī tehniskā dokumentācija parāda, ka bez jau
iedibinātiem pasākumiem nepieciešama visā
Kopienā izvērsta darbība, Aģentūra ierosina 
noteikt ierobežojumus, lai tādējādi uzsāktu 
ierobežošanas procesu.

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas ražošana, lai
šana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparātā
vai izstrādājumā rada tādu nepieļaujamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārt
ējai videi, kas netiek pienācīgi kontrolēts un 
kam nepieciešams pievērst uzmanību 
Kopienas līmenī, Komisija lūdz Aģentūru 
sagatavot tehnisko dokumentāciju, kas atbilst 
XIV pielikuma prasībām. Ja šī tehniskā
dokumentācija parāda, ka bez jau iedibin
ātiem pasākumiem nepieciešama visā Kopien
ā izvērsta darbība, Aģentūra ierosina noteikt 
ierobežojumus, lai tādējādi uzsāktu ierobežo
šanas procesu.

Aģentūra atsaucas uz jebkuras dalībvalsts 
tehnisko dokumentāciju, ķīmiskās drošības zi
ņojumu vai risku novērtējumu, kas tai 
iesniegts saskaņā ar šo regulu. Aģentūra 
atsaucas arī uz jebkuru attiecīgu risku novērt
ējumu, ko citu Kopienas regulu vai direktīvu 
nolūkā iesniegušas trešās personas. Šajā nol
ūkā citas organizācijas, tādas kā aģentūras, 
kas nodibinātas saskaņā ar Kopienas likumdo
šanu un veic līdzīgu uzdevumu, pēc piepras
ījuma sniedz informāciju Aģentūrai.

Aģentūra atsaucas uz jebkuras dalībvalsts 
tehnisko dokumentāciju, ķīmiskās drošības zi
ņojumu vai risku novērtējumu, kas tai 
iesniegts saskaņā ar šo regulu. Aģentūra 
atsaucas arī uz jebkuru attiecīgu risku novērt
ējumu, ko citu Kopienas regulu vai direktīvu 
nolūkā iesniegušas trešās personas. Šajā nol
ūkā citas organizācijas, tādas kā aģentūras, 
kas nodibinātas saskaņā ar Kopienas likumdo
šanu un veic līdzīgu uzdevumu, pēc piepras
ījuma sniedz informāciju Aģentūrai.

Aģentūra nekavējoties paziņo/bez kavēšan
ās publicē savā tīmekļa vietnē informāciju, 
ka dalībvalsts vai Komisija plāno ierosināt 
ierobežošanas procedūru, un informē attiec
īgās vielas reģistrētājus.
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2. Ja dalībvalsts uzskata, ka vielas ražošana, 
laišana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparāt
ā vai izstrādājumā rada tādu risku cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi, kas netiek 
adekvāti kontrolēts un kam nepieciešams 
pievērst uzmanību Kopienas līmenī, tā
sagatavo tehnisko dokumentāciju, kas atbilst 
XIV pielikuma prasībām. Ja šī tehniskā
dokumentācija parāda, ka bez jau iedibin
ātiem pasākumiem nepieciešama visā Kopien
ā izvērsta darbība, dalībvalsts to iesniedz A
ģentūrai XIV pielikumā noteiktajā formātā, 
lai uzsāktu ierobežošanas procesu.

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka vielas ražošana, 
laišana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparāt
ā vai izstrādājumā rada tādu nepieļaujamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārt
ējai videi, kas netiek pienācīgi kontrolēts un 
kam nepieciešams pievērst uzmanību 
Kopienas līmenī, tā sagatavo tehnisko 
dokumentāciju, kas atbilst XIV pielikuma 
prasībām. Ja šī tehniskā dokumentācija par
āda, ka bez jau iedibinātiem pasākumiem 
nepieciešama visā Kopienā izvērsta darbība, 
dalībvalsts to iesniedz Aģentūrai 
XIV pielikumā noteiktajā formātā, lai uzs
āktu ierobežošanas procesu.

Pamatojums

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.

Restrictions apply even when tonnage is not restricted (i.e. to ‘quantities not exceeding 1 
tonne per year’). Companies which have already registered substances are entitled to 
information, as, moreover, are companies which are either not subject to a registration 
requirement (because they use ‘quantities not exceeding 1 tonne per year’) or not yet subject 
to such a requirement on account of the different deadlines applying according to tonnage.

Grozījums Nr. 194

66. panta 2.a) punkts (jauns)

2.a Aģentūra nekavējoties paziņo/bez kavē
šanās publicē savā tīmekļa vietnē inform
āciju, ka dalībvalsts vai Komisija plāno 
ierosināt ierobežošanas procedūru, un 
informē tos, kas ir iesnieguši attiecīgās 
vielas reģistrācijas pieprasījumu. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 195
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66. panta 3. punkta 1. daļa

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

3. Aģentūra bez kavēšanās savā tīmekļa vietn
ē publisko kopsavilkumus par prasībām 
atbilstošajām tehniskajām dokumentācij
ām, ietverot saskaņā ar 1. un 2. punktu 
ierosinātos ierobežojumus, skaidri norādot 
publicēšanas datumu. Aģentūra uzaicina 
visas ieinteresētās puses vai nu individuāli, 
vai kopīgi iesniegt 6 mēnešu laikā pēc 
tehniskās dokumentācijas publicēšanas:

Pamatojums

Dossiers may contain confidential business information or proprietary know-how. A final 
decision may not necessarily have been taken, and their content might consequently be open 
to misinterpretation or misuse until a final decision were forthcoming.

Three months is too short a time to allow for comments on complex subject matter, especially 
where SMEs are concerned..

Grozījums Nr. 196

68. panta 1. punkts

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 
vietnē. Aģentūra uzaicina ieinteresētās 
puses izteikt savus piebildumus attiecībā uz 
Aģentūras noteiktajā termiņā.

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 atzinuma 
projektu nosūta ieinteresētajām pusēm un 
uzaicina tās izteikt piezīmes Aģentūras 
noteiktajā termiņā.

Pamatojums

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the 
final decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to 
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present observations. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, 
marketing and use of certain dangerous substances and preparations.

Grozījums Nr. 197

69. panta 2. punkts

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

2. Nepārkāpjot 116. pantā noteikto 
konfidencialitāti, Aģentūra bez kavēšanās 
publicē abu komiteju atzinumus savā tīmekļa 
vietnē. Publicētajos atzinumos nedrīkst būt 
nekāda konfidenciāla komercinformācija.

Pamatojums

Transparency must not be pursued at the expense of the protection of confidential business 
information.

Article 116 also applies here.

Grozījums Nr. 198

70. panta 2. punkts

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā noteikto kārtību, ņemot 
vērā attiecīgajam lietojumam raksturīgo 
apstrādes termiņu un ražošanas ciklu.

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. 199

72. panta 1. punkta e) apakšpunkts



PE 353.595v04-00 104/146 AD\579754LV.doc

LV

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 tādu 
vielu identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas 
un uz kurām attiecas licencēšanas procedūra 
saskaņā ar VII sadaļu,

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu pretrunu atrisināšanu saistībā ar l
ēmumu projektiem, kuri ierosināti saskaņā ar 
VI sadaļu, un par Aģentūras atzinuma 
sagatavošanu par klasificēšanas un marķē
šanas priekšlikumiem saskaņā ar X sadaļu un 
priekšlikumiem attiecībā uz tādu vielu 
identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas un uz 
kurām attiecas licencēšanas procedūra saskaņ
ā ar VII sadaļu,

Grozījums Nr. 200

72. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) sekretariāts, kas sniedz tehnisko, zin
ātnisko un administratīvo atbalstu komitejām 
un Forumam un nodrošina atbilstošu koordin
āciju to starpā. Tāpat sekretariāts uzņemas A
ģentūras prasīto darbu, veicot iepriekšējas re
ģistrēšanas, reģistrēšanas un savstarpējas
novērtējumu atzīšanas procedūras, kā arī
priekšrakstu sagatavošanu, datubāzes uzturē
šanu un informatīvo nodrošinājumu,

g) sekretariāts, kas sniedz tehnisko, zin
ātnisko un administratīvo atbalstu komitejām 
un Forumam un nodrošina atbilstošu koordin
āciju to starpā. Tāpat sekretariāts uzņemas A
ģentūras prasīto darbu, veicot iepriekšējas re
ģistrēšanas, reģistrēšanas un novērtēšanas 
procedūras, kā arī priekšrakstu sagatavo
šanu, datubāzes uzturēšanu un informatīvo 
nodrošinājumu,

Pamatojums

In keeping with the amendment to Article 38, the issue of mutual recognition no longer arises.

Grozījums Nr. 201

72. panta 1. punkta ha) apakšpunkts (jauns)

ha) Alternatīvo testēšanas metožu komiteja, 
kas ir atbildīga par integrētas stratēģijas 
izstrādi, lai attīstītu, validētu un apstiprin
ātu testēšanas metodes, kurās neizmanto dz
īvniekus, un par līdzekļu iedalīšanu, ko 
veido vielu reģistrācijas nodevas. Komiteju 
veido Eiropas Alternatīvo metožu validē
šanas centra (EAMVC) eksperti, dzīvnieku 
labturības organizācijas un citas ieinteresēt
ās personas.. Komitejai jāievēro šajā regulā
noteiktie termiņi.

Pamatojums

The development, validation, and acceptance of alternative test methods are often hampered 
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by a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in 
the field of alternative test methods in order to be able to develop such strategic planning, 
improve coordination, and allocate funding for alternative test methods. The Committee must 
comply with the time limits laid down in the Regulation.

Grozījums Nr. 202

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, as described in the 
Commission communication entitled ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718).

Grozījums Nr. 203

73. panta 1.a) punkts (jauns)

1.a Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Aģentūra izstrādā
pamatnostādnes par izmaksu sadali gad
ījumos, kad reģistrētāji nav panākuši 
savstarpēju vienošanos.

Pamatnostādnēm jābūt publiski pieejamām 
un tajās jāietver vismaz:

a) reģistrētāju skaits,

b) katra iesaistītā reģistrētāja ražošanas 
apjoms.

Grozījums Nr. 204

73. panta 1.b) punkts (jauns)
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1.b Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Aģentūra saskaņā
ar I pielikumu izstrādā pamatnostādnes par 
to, kā lietošanas un iedarbības kategorijas 
piemērot informācijas prasībām saskaņā ar 
šīs regulas 9. panta a) apakšpunkta iii) da
ļu.
Šīm pamatnostādnēm jābūt publiski 
pieejamām.

Grozījums Nr. 205

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 droš
ības ziņojumu izstrādi,

f) sniedz tehnisku un zinātnisku palīdzību un 
nepieciešamības gadījumā nodrošina ar šīs 
regulas darbībai nepieciešamajiem 
instrumentiem, jo īpaši lai sekmētu nozares 
un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) ķīmiskās drošības ziņojumu izstrādi, 
un nodrošina uzņēmējus, jo īpaši MVU, ar 
tiešsaistes palīdzību,

Pamatojums

The Agency should also establish a help desk, in particular for SMEs. This helpdesk should 
be easily accessible, preferably by making use of ICT.

Grozījums Nr. 206

73. panta 2. punkta ia) daļa (jauns)

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 207

73. panta 2. punkta ib) daļa (jauns)
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ia) pēc jaunattīstības valstu lūguma, 
savstarpēji vienojoties par noteikumiem, 
nodrošina tās ar tehnisko palīdzību un veic 
resursu palielināšanas pasākumus par dro
šu ķimikāliju pārvaldību un atbilstību 
ķimikāliju drošības standartiem, lai iev
ērotu šajā regulā noteiktās prasības.

Pamatojums

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance.

Grozījums Nr. 208

73. panta 2. punkta ic) daļa (jauns)

ic) uzrauga Kopienas un dalībvalstu 
tehniskās palīdzības sniegšanu un resursu 
palielināšanas pasākumus par drošu ķimik
āliju pārvaldību un atbilstību ķimikāliju 
drošības standartiem jaunattīstības valstīs, 
kā arī piedalās koordinēšanas darbībās 
starp Kopienu, dalībvalstīm un 
starptautiskajām organizācijām iepriek
šminētajā jomā.  

Pamatojums

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
monitored properly.

Grozījums Nr. 209

73. panta 3. punkta ea) daļa (jauns)

ea) sniedz padomu Sekretariātam par tā
tehniskās palīdzības sniegšanu un resursu 
palielināšanas pasākumiem attiecībā uz dro
šu ķimikāliju pārvaldību un atbilstību 
ķimikāliju drošības standartiem jaunattīst
ības valstīs,

Pamatojums

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 



PE 353.595v04-00 108/146 AD\579754LV.doc

LV

clarified in the tasks of the Committees. This follows from amendment 1 and 2. 

Grozījums Nr. 210

74. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) Aģentūras algu struktūru. d) Aģentūras atalgojuma struktūru p
ārredzamā, nediskriminējošā un 
proporcionālā veidā,

Pamatojums

There should be minimum requirements for setting the Agency's fees.

Grozījums Nr. 211

74. panta da) apakšpunkts (jauns)

da) daudzgadu programmu.

Pamatojums

In keeping with the amendments to Article 43a bis, taking account of the fact that 
responsibility for the rolling plan now rests with the Agency.

Grozījums Nr. 212

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 seši Padomes izvirzīti dal
ībvalstu pārstāvji un seši Komisijas izvirzīti 
pārstāvji, kā arī četras Komisijas izvirzītas 
privātpersonas no ieinteresētajām pusēm, 
tostarp vismaz pa vienam pārstāvim no 
nozares, arodbiedrības un zinātnes aprind
ām.

Pamatojums

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.

Grozījums Nr. 213

79. panta 2. punkta e) apakšpunkts un ja) apakšpunkts (jauns)
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e) nepieciešamo līgumu ar pakalpojumu 
sniedzējiem noslēgšanu un pārvaldību,

e) to līgumu noslēgšanu un pārvaldību, ko 
nepieciešams slēgt ar pakalpojumu sniedz
ējiem un 83. pantā minētajām iestādēm,

ja) vielu novērtēšanas mainīgo plānu 
projektu un galīgo variantu pieņemšanu un 
atjaunināšanu saskaņā ar VI sadaļu, ja 
nav iesniegti grozījumu priekšlikumi.

Grozījums Nr. 214

79. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) pārskata projektu attiecībā uz Aģentūras 
darbību iepriekšējā gadā, tostarp informāciju 
par saņemto reģistrācijas tehnisko lietu 
skaitu, novērtēto vielu skaitu, saņemto licenc
ēšanas pieteikumu skaitu, Aģentūras saņemto 
ierobežojumu priekšlikumu skaitu, par 
kuriem izteikts atzinums, laiku, kāds patērēts 
ar to saistīto procedūru izpildē, un licencētaj
ām vielām, noraidītajām tehniskajām lietām, 
ierobežotajām vielām; saņemtajām sūdzībām 
un veiktajiem pasākumiem; pārskatu par 
Foruma darbību,

a) pārskata projektu attiecībā uz Aģentūras 
darbību iepriekšējā gadā, tostarp informāciju 
par saņemto reģistrācijas tehnisko lietu 
skaitu, novērtēto vielu  skaitu, saņemto 
licencēšanas pieteikumu skaitu, Aģentūras sa
ņemto ierobežojumu priekšlikumu skaitu, par 
kuriem izteikts atzinums, laiku, kāds patērēts 
ar to saistīto procedūru izpildē, un licencētaj
ām vielām, noraidītajām tehniskajām lietām, 
ierobežotajām vielām; saņemtajām sūdzībām 
un veiktajiem pasākumiem; jaunattīstības 
valstīs veiktajiem tehniskās palīdzības un 
resursu palielināšanas pasākumiem; p
ārskatu par Foruma darbību,

Pamatojums

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the duties of the Executive Director.

Grozījums Nr. 215

81. panta 4. punkta 4. daļa

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt 
visas Komiteju un darba grupu sanāksmes, 
ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas. Arī
ieinteresētās puses var uzaicināt apmeklēt 
sanāksmes kā novērotājiem, ja tas ir vietā, 
pēc Komiteju locekļu vai valdes piepras
ījuma.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt 
visas Komiteju un darba grupu sanāksmes, 
ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas.  San
āksmes novērotāju statusā var apmeklēt arī
ieinteresētās personas, tostarp 
nozares/MVU pārstāvji.



PE 353.595v04-00 110/146 AD\579754LV.doc

LV

Pamatojums

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs.

Grozījums Nr. 216

82. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma 
locekli uz trīs gadu termiņu, kas ir 
atjaunojams. Locekļus izvēlas, balstoties uz 
viņu lomu un pieredzi tiesību aktu ieviešanā
attiecībā uz ķimikālijām, un uztur atbilstošus 
kontaktus ar dalībvalstu atbildīgajām iestād
ēm. 

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma 
locekli uz trīs gadu termiņu, kas ir 
atjaunojams. Locekļus izvēlas, balstoties uz 
viņu lomu un pieredzi tiesību aktu ieviešanā
attiecībā uz ķimikālijām, un uztur atbilstošus 
kontaktus ar dalībvalstu atbildīgajām iestād
ēm.

Forumam savu locekļu vidū jātiecas panākt 
plaša diapazona attiecīgo kompetenci. Šajā
nolūkā Forums var piesaistīt, augstākais, 
piecus papildu locekļus, ko izvēlas, balstoties 
uz viņu specifisko kompetenci. Šos locekļus 
ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko iespējams 
atjaunot.

Forumam savu locekļu vidū jātiecas panākt 
plaša diapazona attiecīgo kompetenci. Šajā
nolūkā Forums var piesaistīt, augstākais, 
piecus papildu locekļus, ko izvēlas, balstoties 
uz viņu specifisko kompetenci. Šos locekļus 
ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko iespējams 
atjaunot.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa pārst
āvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības 
apmeklēt visas Foruma un tā darba grupu san
āksmes. Arī ieinteresētās puses var uzaicin
āt apmeklēt sanāksmes kā novērotājiem, ja 
tas ir vietā, pēc Foruma locekļu vai valdes 
pieprasījuma.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa pārst
āvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības 
apmeklēt visas Foruma un tā darba grupu san
āksmes. Sanāksmes novērotāju statusā var 
apmeklēt arī ieinteresētās personas, tostarp 
nozares/MVU pārstāvji.

Pamatojums

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs.

Grozījums Nr. 217

83. panta 2. punkts
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2. Dalībvalstis nodod Aģentūras rīcībā
ekspertu vārdus, kuri apliecinājuši savu 
pieredzi ķīmiskās drošības novērtējumu 
un/vai sociāli ekonomisko analīžu izskatīšanā
vai kādā citā atbilstošā zinātniskās 
kompetences jomā un kuri varētu būt 
pieejami, lai strādātu Komiteju darba grupās, 
līdz ar viņu kvalifikācijas un specifiskās 
kompetences norādi.

2. Dalībvalstis Aģentūrai dara zināmus
neatkarīgo ekspertu vārdus, kuri apliecināju
ši savu pieredzi ķīmiskās drošības novērt
ējumu un/vai sociāli ekonomisko analīžu 
izskatīšanā vai kādā citā atbilstošā zinātnisk
ās kompetences jomā un kuri varētu būt 
pieejami, lai strādātu Komiteju darba grupās, 
līdz ar viņu kvalifikācijas un specifiskās 
kompetences norādi.

Aģentūra ekspertu sarakstu uztur pastāvīgi 
atjauninātu. Sarakstā iekļauti pirmajā
rindkopā minētie eksperti, kā arī citi eksperti, 
ko tieši norādījis sekretariāts.

Aģentūra pastāvīgi atjaunina neatkarīgo
ekspertu sarakstu. Sarakstā iekļauti pirmajā
rindkopā minētie neatkarīgie eksperti, kā arī
citi eksperti, ko tieši norādījis sekretariāts.

Pamatojums

The experts sent to the Agency must be confirmed to be independent.

Grozījums Nr. 218

83. panta 2.a) punkts (jauns)

2.a Rīkojoties pēc izpilddirektora priek
šlikuma, valde izveido publiski pieejamu 
sarakstu ar dalībvalstu izraudzītām 
kompetentām iestādēm, kuras, individuāli 
vai sadarbojoties, var palīdzēt Aģentūrai 
veikt tās uzdevumos, jo īpaši uzdevumus, 
kas tai uzdoti saskaņā ar VI sadaļu.

Grozījums Nr. 219

83. panta 3. punkts

3. Komiteju locekļu vai jebkura eksperta, kas 
strādā Komiteju vai Foruma darba grupās vai 
veic kādu citu Aģentūras uzdevumu, 
pakalpojumu sniegšanu nosaka rakstveida l
īgums starp Aģentūru un konkrēto personu 
vai arī, ja tas ir vietā, starp Aģentūru un 
konkrētās personas darba devēju.

3. Komiteju locekļu, iestāžu vai jebkura 
eksperta, kas strādā Komiteju vai Foruma 
darba grupās vai veic kādu citu Aģentūras 
uzdevumu, pakalpojumu sniegšanu nosaka 
rakstveida līgums starp Aģentūru un konkr
ēto personu, vajadzības gadījumā šīs 
personas darba devēju, vai attiecīgajām iest
ādēm..
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Konkrētajai personai vai tās darba devējam
atlīdzina atbilstoši atalgojuma skalai, kas iek
ļaujama valdes noteiktajos finanšu pas
ākumos. Ja konkrētā persona neizpilda savus 
pienākumus, izpilddirektoram ir tiesības lauzt 
vai pārtraukt līguma darbību vai aizturēt atl
īdzību.

Citas iepriekšminētās līgumslēdzējas puses
atlīdzina atbilstoši atalgojuma līmenim, kas j
āiekļauj valdes paredzētajos finanšu 
noteikumos. Ja konkrētā persona neizpilda 
savus pienākumus, izpilddirektoram ir ties
ības lauzt vai pārtraukt līguma darbību vai 
aizturēt atlīdzību.

Grozījums Nr. 220
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

Pamatojums

Given the scope of the tasks to be assigned to it, the Board of Appeal must be chaired by a 
judge.

Grozījums Nr. 221

85. panta 3. punkts

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

3. Priekšsēdētāju, citus locekļus un aizstāj
ējus ieceļ valde. Valde izvēlas kvalificētus 
kandidātus no Komisijas piedāvāta 
saraksta, pamatojoties uz atklātu atlases 
procedūru, aicinājumu pieteikties public
ējot Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
presē un internetā. Apelācijas padomes 
locekļus izvēlas, pamatojoties uz 
pretendentu atbilstošo pieredzi un 
kompetenci ķīmisko produktu drošības, 
dabas zinātņu vai reglamentējošo un juridisko 
procedūru jomā. Vismaz vienam Apelācijas 
padomes loceklim ir jābūt atbilstošai 
pieredzei juridisko procedūru jautājumos.

Pamatojums

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one board member must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the board’s tasks, 
a transparent application procedure must be introduced.

Grozījums Nr. 222

87. panta 1. punkts
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1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo apak
špunktu, 28. panta 2. punkta pirmo apak
špunktu, 49. pantu, 115. panta 4. punktu vai 
116. pantu.

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo apak
špunktu, 28. panta 2. punkta pirmo apak
špunktu, 43.a pantu (jauns), 49. pantu, 
115. panta 4. punktu vai 116. pantu.

Grozījums Nr. 223

93. panta 2. punkts

2. Aģentūras izdevumos ietverts personāls, 
administratīvā infrastruktūra un operatīvie 
izdevumi.

2. Aģentūras izdevumus veido personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un operatīvie 
izdevumi, tostarp izdevumi, kas izriet no l
īgumsaistībām ar trešajām pusēm, jo īpaši 
ar iestādēm, kuras veic novērtējumus saska
ņā ar VI sadaļu.

Grozījums Nr. 224

106. pants

Lai nodrošinātu caurredzamību, valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un vienojoties ar Komisiju, pieņem 
noteikumus, lai nodrošinātu reglamentējošās, 
zinātniskās vai tehniskās informācijas attiec
ībā uz ķimikāliju nekaitīgumu un kam nav 
konfidenciāla rakstura pieejamību sabiedr
ībai.

Lai nodrošinātu pārskatāmību, valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un vienojoties ar Komisiju, pieņem 
noteikumus un izveido reģistru, lai (sv
ītrojums) saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 nodrošinātu sabiedrības piek
ļuvi informācijai, kas ir reglamentējoša, zin
ātniska vai tehniska rakstura un attiecas uz ķ
īmisko produktu drošumu. Aģentūras, tās 
komiteju un darba grupu reglamentiem ir j
ābūt pieejamiem Aģentūrā un tās tīmekļa 
vietnē.

Pamatojums

The provisions on transparency of the Agency’s work should be more precise.

Grozījums Nr. 225
109. pants

Darbības joma svītrots
Šī sadaļa attiecas uz:

a) vielām, ko reģistrē ražotājs vai importēt
ājs,
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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
This has been moved to Article 2.2c(new).

Grozījums Nr. 226
110.1. panta 1. punkts

1. Jebkurš importētājs vai ražotājs, vai 
importētāju vai ražotāju grupa, kas laiž tirgū
vielu, uz ko attiecas 109. panta darbības sf
ēra, paziņo Aģentūrai šādu informāciju, lai to 
iekļautu uzskaitījumā saskaņā ar 111. pantu, 
ja vien šī informācija nav iesniegta kā reģistr
ācijas daļa:

1. Jebkurš importētājs vai ražotājs, vai 
importētāju vai ražotāju grupa, kas laiž tirgū
vielu, kura atbilst bīstamas vielas klasifik
ācijas kritērijiem saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK tīrā veidā vai preparātā un p
ārsniedz Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
koncentrācijas robežas, kā rezultātā prepar
ātu klasificē kā bīstamu, paziņo Aģentūrai š
ādu informāciju, lai to iekļautu uzskaitījumā
saskaņā ar 111. pantu, ja vien šī informācija 
nav iesniegta kā reģistrācijas daļa

Pamatojums
Follows from the above amendments to Article 2.2c (new) and the deletion of Article 109.

Grozījums Nr. 227

112. pants
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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 jut
īgus elpošanas ceļus. Šajā nolūkā dal
ībvalstu atbildīgās iestādes var iesniegt A
ģentūrai priekšlikumus par saskaņotu 
klasificēšanu un marķēšanu saskaņā ar 
XIV pielikumu.

svītrots

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. 228

113. pants

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

110. pantā noteiktās saistības piemēro, sākot 
no 21. pantā noteiktā galīgā termiņa.

Pamatojums

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Grozījums Nr. 229

114. pants
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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 vienu gadu p
ēc šīs regulas stāšanās spēkā.

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

2. Ik pēc diviem 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 noteiktā pazi
ņojuma datuma.

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

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 paziņojumu datuma, kas noteikts saskaņā
ar 131. panta 2. punktu.

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. 230

115.a) pants (jauns)

115. a pants — Īpaši nosacījumi attiecībā
uz informāciju plašākai sabiedrībai:
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1. Lai patērētājiem dotu iespēju droši un 
ilglaicīgi izmantot vielas un preparātus, ra
žotāji izplata ar risku saistītu informāciju, 
marķējot katras vienības iepakojumu, ko 
laiž tirgū pārdošanai patērētājiem, norādot 
uz riskiem, kas saistīti ar ieteikto lietojumu 
vai paredzamiem nepareizas lietošanas gad
ījumiem. Tāpat iepakojuma marķējums 
atbilstošos gadījumos jāpapildina, 
izmantojot citus komunikācijas kanālus, t
ādus kā tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu 
detalizētāku informāciju par vielas vai 
preparāta drošību un lietošanu.
2. Attiecīgi groza Direktīvas 1999/45/EK un 
1967/548/EEK.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 231

116. panta 1. punkts

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Attiecībā uz vielu kā tādu, šāda inform
ācija nav uzskatāma par konfidenciālu:

Pamatojums

Clarifying amendment: information considered as non-confidential concerns only substances 
as such, not preparations and articles containing those substances. The legal implications for 
research of a pooling requirement should not be underestimated.

Grozījums Nr. 232

116. panta 2. punkta ka) apakšpunkts (jauns)

ka) vielas vai preparāta lietojuma 
kategorijas.

Pamatojums

This information is not necessarily confidential and should be included in the list.

Grozījums Nr. 233

116. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)
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da) pakārtotā lietotāja tieši reģistrētie 
lietojumi. 

Pamatojums

In many industries the chemical components used are considered intellectual property.
Disclosure of a chemical could reveal confidential business information and hurt a business's 
competitiveness. As such, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. The same should apply to downstream users who should not be 
obliged to disclose their chemicals up the supply chain to the chemical manufacturer.

Grozījums Nr. 234

116. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) analītiskās metodes, ja tādas prasītas 
saskaņā ar VII vai VIII pielikumu, kas dod 
iespēju konstatēt bīstamu vielu, ja tā non
ākusi vidē, kā arī noteikt tiešo iedarbību uz 
cilvēkiem,

Pamatojums

Analytical methods should be treated as confidential and are of no significance to the general 
public. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title XI: Information.

Grozījums Nr. 235

117. pants

Neraugoties uz 115. un 116. panta 
noteikumiem, informāciju, ko Aģentūra saņ
ēmusi saskaņā ar šo regulu, var izpaust trešās 
valsts valdībai vai jebkādai organizācijai vai 
starptautiskai organizācijai saskaņā ar nol
īgumu, kāds noslēgts starp Kopienu un attiec
īgo trešo pusi atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai vai Līguma 181.a panta 
3. punktam ar nosacījumu, ka ir ievēroti abi 
šeit minētie nosacījumi:

Neraugoties uz 115. un 116. panta 
noteikumiem, informāciju, ko Aģentūra saņ
ēmusi saskaņā ar šo regulu, var izpaust trešās 
valsts valdībai vai jebkādai valsts iestādei vai 
starptautiskai organizācijai saskaņā ar nol
īgumu, kāds noslēgts starp Kopienu un attiec
īgo trešo pusi atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai vai Līguma 181.a panta 
3. punktam ar nosacījumu, ka ir ievēroti abi 
šeit minētie nosacījumi:

a) nolīguma mērķis ir sadarbība tiesību aktu 
ieviešanas vai pārvaldības jomā attiecībā uz 
šajā regulā minētajām ķimikālijām,

a) nolīguma mērķis ir valdību sadarbība ties
ību aktu ieviešanas vai pārvaldības jomā
attiecībā uz šajā regulā minētajām ķimikālij
ām,

b) trešā puse aizsargā konfidenciālo inform
āciju, kā tas abpusēji nolīgts.

b) trešā puse saskaņā ar abpusēju vieno
šanos neizpauž konfidenciālu informāciju.
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Pamatojums

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
cooperation under Article 117 concerns only national and international government 
institutions.

Grozījums Nr. 236

120. pants

Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē visu 
sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja tas 
uzskatāms par nepieciešamu cilvēku vesel
ības un vides aizsardzības nolūkā.

Saskaņā ar pamatnostādnēm, kas jānosaka 
Aģentūrai, dalībvalstu kompetentās iestādes 
informē visu sabiedrību par riskiem, ko rada 
vielas, ja tas uzskatāms par nepieciešamu cilv
ēku veselības 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. 237

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 papildus 
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 papildus 
darbības priekšrakstu dokumentiem, ko A
ģentūra nodrošina saskaņā ar 73. panta 2. 
punkta f) apakšpunktu. Dokumentos konkr
ēti iekļauj, bet ne tikai, konsultācijas MVU 
par to, kā viņiem izpildīt šajā regulā uzlikt
ās saistības.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 238

122. pants
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Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
darbību sistēmu, kāda nepieciešama atbilstoši 
konkrētajiem apstākļiem. Aģentūrai ir ties
ības pieprasīt dalībvalstīm veikt kontroles 
un citas darbības.

Pamatojums

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

Grozījums Nr. 239

123. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus attiecībā
uz sodiem, kādi piemērojami par šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadz
īgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie sodi 
tiek piemēroti. Paredzētajiem sodiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un atrunātiem. Dal
ībvalstis informē par šiem noteikumiem 
Komisiju ne vēlāk, kā astoņpadsmit mēnešus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un bez kavē
šanās informē Komisiju par jebkādiem vēl
ākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

1. Pamatojoties uz pamatnostādnēm, kas j
ānosaka Aģentūrai, dalībvalstis nosaka 
noteikumus attiecībā uz sodiem, kādi piem
ērojami par šīs regulas noteikumu pārkāp
šanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šie sodi tiek piemēroti. 
Paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, sam
ērīgiem un atrunātiem. Dalībvalstis informē
par šiem noteikumiem Komisiju ne vēlāk, kā
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšan
ās spēkā, un bez kavēšanās informē Komisiju 
par jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos 
ietekmē.

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.

Grozījums Nr. 240

128. pants

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas stā
šanās spēkā II pielikuma sākumā iekļauj 
iedaļu, kurā noteikti objektīvi kritēriji vielu 
un/vai vielu grupu atbrīvojumam.

Pamatojums
The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
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on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. succrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall 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. 241

132.a) pants (jauns)

132.a pants
Starpposma ex post ietekmes novērtējums

1. Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās sp
ēkā, neierobežojot 133. panta noteikumus, 
Komisija veic šīs regulas starpposma ex 
post ietekmes novērtējumu. Pēcieviešanas 
ietekmes novērtējumā analizē šīs regulas 
īstenošanas gaitu, salīdzina panāktos rezult
ātus ar iepriekš paredzētajiem, un novērtē š
īs regulas ietekmi uz iekšējā tirgus darbību 
un konkurenci.

2. Komisija iesniedz ex post ietekmes nov
ērtējumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei vēlākais [sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā]. Pamatojoties uz ex 
post ietekmes novērtējumu, Komisija 
iesniedz priekšlikumu par nepiecie
šamajiem šīs regulas grozījumiem.

Pamatojums

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Grozījums Nr. 242

134. pants

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.

Direktīva 76/769/EEK, 90/394/EEK,
91/155/EEK, 91/157/EEK, 93/67/EEK, 
93/105/EEK un 2000/21/EK, 2002/95/EK 
un 2004/37/EK, un Regula (EEK) 
Nr. 793/93 un (EK) Nr. 1488/94 ir atcelta.

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. 243

135.a) pants (jauns)

Direktīvas 98/24/EK 1. panta 2. punktam 
pievieno šādus vārdus: 

„Šīs direktīvas prasības nepiemēro, ja 
saistošas ir Regulā (EK) Nr. xxx (REACH 
Regula) noteiktās saistības.”

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 244

135.b) pants (jauns)

Direktīvas 89/106/EEK 1. panta 
1. punktam pievieno šādus vārdus: 
„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).”

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 245

I pielikuma 0. daļas 0.2. apakšpunkts
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0.2. Ķīmiskās drošības novērtējums attiecas 
uz visiem noteiktajiem lietojumiem. Tajā j
āizskata vielas lietojums tīrā veidā (tostarp 
visi galvenie piemaisījumi un piedevas), 
preparātā vai izstrādājumā. Novērtējumā j
āizskata visas vielas dzīves cikla stadijas, kā
to definē noteiktie lietojumi. Ķīmiskās droš
ības novērtējumu pamato ar vielas iespējamo 
kaitīgo ietekmi un šīs vielas zināmās vai 
pamatoti paredzamās iedarbības uz cilvēkiem 
un/vai vidi salīdzinājumu.

0.2. Ķīmiskās drošības novērtējums attiecas 
uz visiem noteiktajiem lietojumiem, kuru 
apjoms gadā ir 1 tonna vai lielāks. Tajā j
āizskata vielas lietojums tīrā veidā (tostarp 
visi galvenie piemaisījumi un piedevas), 
preparātā vai izstrādājumā. Novērtējumā j
āizskata visas vielas aprites cikla stadijas, kā
to definē noteiktie lietojumi. Ķīmiskās droš
ības novērtējumu pamato ar vielas iespējamo 
kaitīgo ietekmi un šīs vielas zināmās vai 
pamatoti paredzamās iedarbības uz cilvēkiem 
un/vai vidi salīdzinājumu.

Grozījums Nr. 246

I pielikuma 4. iedaļas 4.2. apakšpunkts

4.2. Ja viela atbilst kritērijiem, tad veic 
emisijas raksturošanu, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā Konkrēti tajā ietver novērtējumu 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu laik
ā dažādos vides sektoros atbrīvotās vielas 
daudzumu, kā arī iespējamos veidus, kā cilv
ēki un vide pakļauti vielas iedarbībai.

4.2. Ja viela atbilst kritērijiem, tad veic 
emisijas raksturošanu, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā Konkrēti tajā ietver novērtējumu 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu laik
ā dažādos vides sektoros atbrīvotās vielas 
daudzumu 1 tonnas vai lielākā apjomā gad
ā, kā arī iespējamos veidus, kā cilvēki un 
vide pakļauti vielas iedarbībai.

Grozījums Nr. 247

I pielikuma 5.1. iedaļas 5.1.1. punkta pirmais apakšpunkts



PE 353.595v04-00 124/146 AD\579754LV.doc

LV

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, kuru apjoms gadā ir 1 tonna 
vai lielāks. Iedarbības scenārijs ir nosacījumu 
kopums, kas raksturo, kā vielu ražo vai lieto 
tās aprites cikla laikā un kā ražotājs vai 
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotajiem 
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. Ja nepieciešams, iedarb
ības scenārijā, iekļauj šādus konkrētus 
aprakstus:

Grozījums Nr. 248

I pielikuma 5.2. iedaļas 5.2.4. punkta pirmais apakšpunkts

5.2.4. Iedarbības līmeņa izvērtējumu veic 
attiecībā uz visām cilvēku grupām (darba ņ
ēmēji, patērētāji un cilvēki, kas iedarbībai pak
ļauti netieši ar apkārtējās vides starpniecību) 
un visām vides sfērām, saistībā ar kurām 
vielas iedarbība ir zināma vai pamatoti 
paredzama. Jāpievērš uzmanība visiem attiec
īgajiem iedarbības ceļiem saistībā ar cilvēku 
(inhalējot, orāli, dermāli un visu attiecīgo 
iedarbības ceļu apvienojumā). Šādos izvērt
ējumos jāņem vērā telpiskās un pagaidu 
iedarbības modeļa variācijas. Jo īpaši iedarb
ības izvērtējumā jāņem vērā:

5.2.4. Iedarbības līmeņa izvērtējumu veic 
attiecībā uz cilvēku grupām (darba ņēmēji, 
patērētāji un cilvēki, kas iedarbībai pakļauti 
netieši ar apkārtējās vides starpniecību) un 
visām vides sfērām, saistībā ar kurām konstat
ēts, ka vielas iedarbība ir visaugstākā. Jāpiev
ērš uzmanība visnozīmīgākajiem iedarbības 
veidiem saistībā ar cilvēku (ieelpojot, uz
ņemot caur muti, caur ādu un visu attiecīgo 
iedarbības veidu apvienojumā). Šādos izvērt
ējumos jāņem vērā telpiskās un pagaidu 
iedarbības modeļa variācijas. Jo īpaši iedarb
ības izvērtējumā jāņem vērā:

Pamatojums

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Grozījums Nr. 249
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I pielikuma 5.2. iedaļas 5.2.4. punkta jauns apakšpunkts pēc ievilkumiem

Ja iedarbība, kas izriet no visaugstākās 
iedarbības līmeņa scenārija, nav pietiekami 
zemāka par iepriekšnoteikto beziedarbības l
īmeni attiecībā uz cilvēkiem un vidi, tiek 
veikta pamatīgāka iedarbības novērtēšana.

Pamatojums

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Grozījums Nr. 250

I pielikuma 5.2. iedaļas 5.2.5.a punkts (jauns)

5.2.5.a Iedarbības līmeņu ticamus novērt
ējumus var vienkāršot, lietojot īpašus IT r
īkus, tostarp nozarēm raksturīgus IT rīkus, 
ja tādi ir pieejami.

Pamatojums

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed.

Grozījums Nr. 251

Ib pielikuma pirmā daļa aiz virsraksta

Preparāta ķīmiskās drošības novērtējumu 
veic saskaņā ar I pielikumu, ievērojot šādas 
modifikācijas:

Preparāta ķīmiskās drošības novērtējumu, iz
ņemot gadījumus, kad vielas ir izslēgtas 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu, veic saskaņ
ā ar I pielikumu, ievērojot šādas modifik
ācijas:

Pamatojums

For safety assessments of preparations, only data concerning substances which exceed certain 
minimum concentrations is relevant. Pursuant to Article 13(2), the chemical safety assessment 
need not be performed for a substance which is present in a preparation if the concentration 
of the substance in the preparation is less than the values shown in subparagraphs (a) to (e).
In the interest of greater clarity, corresponding provisions should be inserted in Annex Ib, as 
the formulations in Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the 
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preparation', are misleading.

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.

Grozījums Nr. 252

II pielikuma saraksta papildinājums (jauns)

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr. EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr.

231-096-4      Dzelzs                7439-89-6

265-995-8    Celulozes masa  65996-61-4

232-350-7  Terpentīneļļa/koksnes  terpent
īns 8006-64-2

232-304-6   Neapstrādāta taleļļa  8002-26-4

232-50-64    Ca lignosulfonāts  8061-52-7

232-50-59    Na lignosulfonāts  8061-51-6
232-50-85    NH4 lignosulfonāts  8061-53-8

232-51-06  Lignosulfonskābe  8062-15-5

295-731-7     Neoksidēts stikls    92128-37-5
305-415-3      Oksidēts stikls    94551-67-4

305-416-9      Oksidēts stikls    94551-68-5

266-046-0      Oksidēts stikls    65997-17-3

215-171-9     Magnija oksīds       1309-48-4
200-578-6     Etanols                    64-17-5

231-959-9      Skābeklis O2 7782-44-7

231-098-5      Kriptons Kr       7439-90-9
231-110-9      Neons Ne          7440-01-9

231-168-5     Hēlijs He       7440-59-7

231-172-7     Ksenons Xe        7440-63-3

200-812-7    Metāns CH4     78-82-8

Pamatojums

The substances added to Annex II are either already covered by existing legislation, are not 
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considered dangerous, or are components of substances included in Annex III to the 
Regulation. Also, substances that have been used for several hundreds of years in a variety of 
different applications with negligible risk are excluded from registration to make the system 
more workable.

Grozījums Nr. 253

III pielikuma 1.a punkts (jauns)

II pielikumā uzskaitītās vielas, kuras ražo 
alternatīvā ražošanas procesā.

Pamatojums

It is illogical to exempt a substance if it is produced in one way but not in another. If the 
naturally occurring substance does not require registration, the manufactured version of the 
same substance should also be exempt. The manufacturing process itself is covered under 
other legislation.

Grozījums Nr. 254

III pielikuma 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dab
ā, ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, 
ja vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos klasific
ētu kā bīstamus saskaņā ar Direktīvu 67/548.

8. Dabā sastopamas vielas, tostarp no 
augiem iegūtas vielas, kas minētas 3. pant
ā, ja tās nav ķīmiski modificētas ražošanas 
laikā, ja vien tās neatbilst bīstamu vielu 
klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar Direkt
īvu 67/548.

Pamatojums

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Grozījums Nr. 255

III pielikuma 9.a punkts (jauns)

9.a Minerālvielas, rūdas, koncentrāti un 
citi materiāli, kas no šīm vielām atvasināti 
mineraloģiskos vai fizikālās pārveidošanas 
procesos.

Pamatojums
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The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Grozījums Nr. 256

III pielikuma 9.a punkts (jauns)

9.a Dabasgāzes kondensāti, sašķidrināta 
naftas gāze (LPG), kokss un metāns.

Pamatojums

These substances are already well regulated under current legislation. Their hazards are well 
known, and they are normally transformed before use into other substances, which are subject 
to registration. LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its
natural origins, its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known 
effects as regards safety, health and the environment. Coke is a 'cleaner' version of coal 
(without impurities), which is already exempt from registration.

Grozījums Nr. 257

III pielikuma 9.b punkts (jauns)

9.b Metāli un sakausējumi monolītā formā.

Pamatojums

Disproportionate effort needed for registration: experience over decades indicates no risk to 
man or the environment.

Grozījums Nr. 258

III pielikuma 9.c punkts (jauns)

9.c Rūpnieciskās gāzes, tādas kā koksa g
āze, domnas gāze un gāzdegviela naftas p
ārstrādes uzņēmumos, kā arī šo gāzu 
komponenti.

Pamatojums

Process gases (coke oven gas, blast furnace gas and fuel gas in oil refineries) are currently 
exempt from registration if used on site. However, when process gas leaves the site it is 
potentially subject to registration. This creates legal uncertainty and distorts the level playing 
field with other major fuels, such as natural gas, crude oil and coal, which are exempt from 
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registration. This could unintentionally hamper the recycling and re-use of resources. Coke 
has fewer intrinsic hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal 
is, from registration.

Grozījums Nr. 259

III pielikuma 9.d punkts (jauns)

9.d Augu un dzīvnieku eļļa un tauki.

Pamatojums

These substances are of natural origin. There is already considerable information on them, 
and experience in use, to indicate that their properties and risks are well known. The 
substances are considered to be safe to human health and the environment. Several oils are 
already included in Annex II and exempted from registration.

Grozījums Nr. 260

III pielikuma 9.e punkts (jauns)

9.e Papīra ražošanas celuloze.

Pamatojums

Risk to man or the environment can be ruled out.

Grozījums Nr. 261

IV pielikuma 6.a iedaļa (jauna)

6.a Informācija par lietojuma un iedarb
ības kategorijām
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6.a 1. Lietojuma kategorijas: 

6.a 1.1. a) rūpnieciskais 
lietojums,

b) profesionālais lietojums,

c) patērētāju lietojums.

6.a 1.2. Katras kategorijas lietojuma
specifikācija:

a) lietojums slēgtā sistēmā,

b) lietojums, iekļaujot saistvielā
vai piestiprinot tai,

c) lietojums nedispersā veidā,

d) lietojums dispersā veidā.

6.a 2. Iedarbības kategorijas:
6.a 2.1. Iedarbība uz cilvēkiem:

a) uzņemot iekšķīgi,
b) caur ādu,
c) ieelpojot.

6.a 2.2. Iedarbība uz vidi:
a) caur ūdeni,
b) pa gaisu,
c) caur augsni.

6.a 3. Iedarbības ilgums:
a) nejaušs,
b) gadījuma rakstura/īslaicīgs,
c) ilgstošs/biežs.

Pamatojums

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Annex V.

Grozījums Nr. 262
V pielikuma 5.1.1. iedaļa
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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, kuru apjoms gadā ir 1 tonna 
vai lielāks. Iedarbības scenārijs ir nosacījumu 
kopums, kas raksturo, kā vielu ražo vai lieto 
tās aprites cikla laikā un kā ražotājs vai 
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotajiem 
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. Ja nepieciešams, iedarb
ības scenārijā, iekļauj šādus konkrētus 
aprakstus:

Pamatojums
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.

Grozījums Nr. 263

V pielikuma 7. punkta „Ekotoksikoloģiskā informācija” 1. slejas 1.1.a apakšpunkts (jauns)

7.1.1.a Augšanas inhibēšanas tests uz aļģ
ēm

Grozījums Nr. 264

V pielikuma 7.a punkts „Bioloģiskās noārdīšanās spēja” (jauns)

7.a Bioloģiskās noārdīšanās spēja
7.1. Strauja bioloģiskās noārdīšanās spēja

Grozījums Nr. 265

V pielikuma 7.1.1. daļas kreisā sleja

7.1.1. Īstermiņa toksicitātes testēšana ar 
Daphnia

7.1.1. Īstermiņa toksicitātes tests ar Daphnia 
vai zivīm
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Pamatojums

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia.

Grozījums Nr. 266

V pielikuma 6. punkta „Toksikoloģiskā informācija” 1. slejas 6. punkta 1. apakšpunkts (jauns)

-1. Akūta toksicitāte

Viens no šādiem uzņemšanas veidiem:
– iekšķīgi
– ieelpojot

– caur ādu

Grozījums Nr. 267

VI pielikuma 1. slejas 6.1.-6.4.3.daļas

6.1. Ādas kairinājums (visas šī punkta daļas) svītrots
6.2. Acu kairinājums (visas šī punkta daļas) svītrots

6.4. Mutagenitāte (visas šī punkta daļas) svītrots

(svītrots un pārcelts uz VII pielikumu)

Pamatojums

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
consequent high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements laid down in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and more).
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These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development.

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Annex VII.

Grozījums Nr. 268

VII pielikuma 1. un 2. slejas 6.1. - 6.4.3. daļas (6. iedaļas papildinājums pirms 6.4. daļas)

6.1. Ādas kairinājums

6.1.1. In vivo ādas kairinājums 6.1.1. Pētījums nav jāveic, ja:
viela ir kodīga vai

viela ir spēcīga skābe (pH < 2,0) vai sārms 
(pH > 11,5), vai

viela ir uzliesmojoša gaisā istabas temperat
ūrā, vai

viela ir ļoti toksiska, nonākot saskarē ar 
ādu, vai

akūtās toksicitātes pētījums par uzņemšanu 
caur ādu neuzrāda ādas kairinājumu līdz 
pat robeždevas līmenim (2000 mg/kg ķerme
ņa svara), vai

dati, kas pieejami no V pielikuma 6.1. iedaļ
ā paredzētās testēšanas stratēģijas, ir 
atbilstoši, lai vielu klasificētu kā ādu korod
ējošu vai ādu kairinošu.

6.2. Acu kairinājums

6.2.1. In vivo acu kairinājums 6.2.1. Pētījums nav jāveic, ja:
viela ir kodīga vai

viela ir spēcīga skābe (pH < 2,0) vai sārms 
(pH > 11,5), vai

viela ir uzliesmojoša gaisā istabas temperat
ūrā, vai
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viela ir klasificēta kā kairinoša, nonākot 
saskarē ar ādu, un paredzēts, ka reģistrētājs 
klasificē vielu kā kairinošu acīm, vai

dati, kas pieejami no V pielikuma 6,2. iedaļ
ā paredzētās testēšanas stratēģijas, ir 
atbilstoši, lai vielu klasificētu kā kairinošu 
acīm.

6.4. Mutagenitāte

6.4.2. 6.4.2. In vitro citogenitātes pētījums 
zīdītāju šūnās

6.4.2. Pētījums nav jāveic,

ja ir pieejami atbilstoši dati no in vivo
citogenitātes testa, vai

viela ir zināma kā 1. vai 2. kancerogēnās 
kategorijas viela.

6.4.3. In vitro gēnu mutācijas pētījums zīd
ītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. iedaļā un 
VI pielikuma 6.4.2. iedaļā negatīvs rezult
āts.

6.4.3. Pētījums nav jāveic, ja ir pieejami 
atbilstoši dati no ticama in vivo zīdītājdz
īvnieku gēnu mutācijas testa.

6.4. Atbilstošus mutagenitātes pētījumus in 
vivo apsver gadījumā, ja kādā no V vai 
VI pielikumā minētajiem mutagenitātes pēt
ījumiem ir pozitīvs rezultāts.

(Teksts pārcelts no VI pielikuma; pašreizējā 2. sleja un 6.4. rinda nav mainīta)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Grozījums Nr. 269

VII pielikuma 6. iedaļas 2. slejas 6.4.daļa
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6.4. Reģistrētājs atbilstošus in vivo mutagenit
ātes pētījumus ierosina gadījumā, ja kādā no 
V vai VI pielikumā minētajiem mutagenitātes 
pētījumiem ir pozitīvs rezultāts un nav 
pieejamu rezultātu no in vivo pētījuma. Ja k
ādā no pieejamajiem in vivo pētījumiem ir 
pozitīvs rezultāts, ierosina turpmākus in vivo
pētījumus.

6.4. Reģistrētājs atbilstošus in vivo mutagenit
ātes pētījumus ierosina gadījumā, ja kādā no 
V vai VI pielikumā vai iepriekš minētajos 
testos aprakstītajiem mutagenitātes pēt
ījumiem ir pozitīvs rezultāts un nav pieejamu 
rezultātu no in vivo pētījuma. Ja kādā no 
pieejamajiem in vivo pētījumiem ir pozitīvs 
rezultāts, ierosina turpmākus in vivo pēt
ījumus.

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Grozījums Nr. 270

VI pielikuma 2. slejas 6.1.1.-6.4. daļas

6.1.1. (viss šīs daļas teksts) svītrots

6.2.1. (viss šīs daļas teksts) svītrots

6.4.2. (viss šīs daļas teksts) svītrots

6.4.3. (viss šīs daļas teksts) svītrots

6.4. (viss šīs daļas teksts) svītrots

(deleted and moved to Annex VII)

Grozījums Nr. 271

VI pielikuma 1. slejas 6.5. daļa

6.5 Akūta toksicitāte 6.5 Akūta toksicitāte

Pētījumu veic vienam uzņemšanas veidam, 
vislabāk uzņemšanai iekšķīgi, ja vien re
ģistrētājs neuzskata, ka piemērotāk ir veikt 
pētījumu citam uzņemšanas veidam.

Attiecībā uz gāzēm un gaistošiem š
ķidrumiem (tvaiku spiediens virs 10-2 Pa pie
20°C) informāciju sniedz par ieelpošanas ce
ļu (6.5.2).

Gāzēm un gaistošiem šķidrumiem (ar tvaika 
spiedienu virs 10-2 Pa 20°C temperatūrā) 
sniedz informāciju par uzņemšanas veidu 
ieelpojot (6.5.2).
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Attiecībā uz vielām, kas nav gāzes, inform
ācija, kas minēta saskaņā ar 6.5.1. – 6.5.3. 
iedaļu jāsniedz par vismaz diviem ceļiem, 
viens no kuriem ir orālais ceļš. Otrā ceļa izv
ēle būs atkarīga no vielas rakstura un 
visticamākā ceļa iedarbībā uz cilvēku. Ja ir 
tikai viens iedarbības ceļš, tad jāsniedz 
informācija tikai par šo vienu ceļu.

Vielām, kas nav gāzes un kuras ražotājs vai 
importētājs piegādā 100 tonnu vai lielākā
apjomā gadā, informāciju, kas minēta daļās 
6.5.1.–6.5.3. sniedz par vismaz diviem uzņem
šanas veidiem, no kuriem viens ir perorālais 
veids. Otra uzņemšanas veida izvēle ir atkar
īga no vielas īpašībām un iedarbības uz cilv
ēku iespējamā veida. Ja pastāv tikai viens 
iedarbības veids, informācija jāsniedz tikai 
par to.

Pamatojums

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. This 
amendment therefore focuses on the information which is most important for developing 
adequate risk management measures, and thereby safeguards health and the environment.

Grozījums Nr. 272

VI pielikuma 1. slejas 6.5.-6.5.3. daļas

6.5. Akūta toksicitāte (viss 1. slejas 6.5. ieda
ļas teksts un daļas)

svītrots

Pamatojums

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.

Grozījums Nr. 273

VI pielikuma 2. slejas 6.5.-6.5.3. daļas

6.5. (viss 2. slejas 6.5. iedaļas teksts un da
ļas)

svītrots

Pamatojums

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.

Grozījums Nr. 274

VI pielikuma 1. slejas 6.6.-6.8.1. daļas

6.6. Atkārtotas devas toksicitāte (viss 
1. slejas 6.6. iedaļas teksts un daļas)

svītrots
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6.7. Reproduktīvā toksicitāte (viss 1. slejas 
6.7. iedaļas teksts un daļas)

svītrots

6.8. Toksikokinētika (arī 1. slejas 6.8. ieda
ļas daļas)

svītrots

(svītrots un pārcelts uz VII pielikumu)

Pamatojums

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Grozījums Nr. 275

VI pielikuma 2. slejas 6.6.1.-6.7.2. daļas

6.6.1. (viss 2. slejas teksts) svītrots

6.7. (viss 2. slejas 6.7. iedaļas teksts un da
ļas)

svītrots

(svītrots un pārcelts uz VII pielikumu)

Pamatojums

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Grozījums Nr. 276

VII pielikuma 1. un 2. slejas 6.6.1. daļa (jauna, pārcelta no VI pielikuma, aizstājot esošo 
6.6.1. daļu)

Komisijas ierosinātais teksts
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6.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas toksicit
ātes pētījums (28 dienas), viena suga, tēviņš
un mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā iespējamo iedarbības ceļu cilv
ēkos, ja vien šāds pētījums nav jau paredz
ēts kā daļa no VI pielikuma prasībām vai ja 
ir ierosināti testi saskaņā ar 6.6.2. iedaļu. 
Šajā gadījumā IX pielikuma 3. iedaļu 
nepiemēro.

Parlamenta izdarītais grozījums

6.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas toksicit
ātes pētījums (28 dienas), viena suga, tēviņš
un mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā iespējamo iedarbības ceļu cilv
ēkos.

6.6.1. Nav jāveic īstermiņa toksicitātes pēt
ījums (28 dienas), ja:

– ir pieejams ticams subhroniskas 
(90 dienas) vai hroniskas toksicitātes pēt
ījums, ar nosacījumu, ka pētījumā
izmantota piemērota suga un ievadīšanas 
veids, vai
– ja viela tūlīt sadalās un ir pietiekami dati 
par šķelšanās produktiem, vai

– iespējams izslēgt attiecīgu iedarbību uz 
cilvēkiem.
Piemērotu uzņemšanas veidu izvēlas, 
pamatojoties uz šādu iedalījumu:

Testēšana uzņemšanai caur ādu ir piem
ērota, ja:
1) ražošanā un/vai lietošanā ir iespējama 
saskare ar ādu un

2) fizikāli ķīmiskās īpašības norāda uz iev
ērojamu absorbcijas līmeni caur ādu, un
3) ir izpildīts viens no šādiem nosac
ījumiem:

– akūtā dermālā toksicitātes testā toksicit
āte ir novērota mazākās devās nekā perorāl
ā toksicitātes testā vai
– ādas un/vai acu kairinājuma pētījumos ir 
novērota sistēmiska iedarbība vai citi 
absorbcijas gadījumi, vai
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– in vitro testi uzrāda ievērojamu 
absorbciju caur ādu, vai
– ievērojama ādas toksicitāte vai penetr
ācija caur ādu ir konstatēta struktūras ziņā
līdzīgām ķīmiskām vielām.

Testēšana uzņemšanai caur ādu ir nepiem
ērota, ja absorbcija caur ādu nav ticama, jo 
to norāda molekulmasa (MW > 800 vai 
molekulas diametrs > 15 Å) un zema šķīd
ība taukos (log Kow < -1 vai > 4).

Testēšana uzņemšanai ieelpojot ir piem
ērota, ja:

1) iespējama iedarbība uz cilvēkiem 
ieelpojot un

2) ir izpildīts viens no šādiem nosac
ījumiem:

– vielas tvaika spiediens pārsniedz 10-2 Pa 
20ºC temperatūrā vai

– viela ir pulveris, kura sastāvā ir vairāk 
nekā 1 masas % daļiņu, kuru pēc masas vid
ējais aerodinamiskais diametrs (MMAD) ir 
mazāks nekā 100 µm, vai

– vielu izmantos tādā veidā, kas veido 
aerosolus, daļiņas vai pilienus ieelpojama 
izmēra diapazonā (>1 masas % daļiņu, 
kuru MMAD < 100 µm). Nepastāvot 
kontrindikācijām, jāizmanto iekšķīgās uz
ņemšanas veids.

Reģistrētājs ierosina veikt subhroniskās 
toksicitātes pētījumu (90 dienas) 
(VII pielikuma 6.6.2. daļa), ja:

– iedarbības biežums un ilgums uz cilv
ēkiem norāda, ka jāveic ilgtermiņa pēt
ījums, un izpildīts viens no šādiem nosac
ījumiem:

– citi pieejamie dati norāda, ka vielai var b
ūt bīstama īpašība, ko nav iespējams 
noteikt īstermiņa toksicitātes pētījumā, vai
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– atbilstoši veikti toksikokinētiskie pētījumi 
atklāj vielas vai tās metabolītu akumulāciju 
noteiktos audos vai orgānos, kas, iesp
ējams, varētu palikt neatklāta īstermiņa 
toksicitātes pētījumā, taču ilgstošas iedarb
ības rezultātā var radīt kaitīgu ietekmi.

Reģistrētājs ierosina veikt turpmākus pēt
ījumus vai arī tādus var pieprasīt novērtēt
ājas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā
ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, ja:

– 28 dienu pētījumā nenovēro nelabvēlīgu 
ietekmi, ja vien iemesls šādas ietekmes 
nenovērošanai nav toksiskas ietekmes 
neesamība, vai

– sevišķi bīstama toksicitāte (piemēram, 
nopietna/spēcīga ietekme), vai
–ietekmes pazīmes, kuras pieejamie pierād
ījumi nav pietiekami toksikoloģiskajam 
un/vai riska faktoru aprakstam. Šādos gad
ījumos arī var būt lietderīgāk veikt īpašus 
toksikoloģiskos pētījumus, kas paredzēti š
ādas ietekmes pētīšanai (piemēram, 
imunotoksicitāte, neirotoksicitāte), vai

– sākotnējā atkārtotās devas toksicitātes pēt
ījumā izmantotais uzņemšanas veids bijis 
nepiemērots attiecībā uz paredzamo iedarb
ības veidu uz cilvēkiem, un nav iespējams 
veikt divu uzņemšanas veidu ekstrapol
āciju, vai

– īpašas bažas attiecībā uz iedarbību (piem
ēram, lietojums patēriņa produktos, kas 
izraisa tādu iedarbības līmeni, kas ir tuvu 
devas līmenim, kurā var sagaidīt toksicit
ātes ietekmi uz cilvēkiem), vai

– 28 dienu pētījumā nav noteikta ietekme, 
kas vielās konstatēta nepārprotamā saistībā
ar pētāmās vielas molekulāro struktūru.

(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
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the Commission proposal.

Grozījums Nr. 277

VII pielikuma 1. un 2. slejas 6.7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:

– viela ir pazīstama kā genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti atbilstoši riska p
ārvaldības pasākumi; vai

– viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutag
ēns, un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi.

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, viena 
suga vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā, ka šis ceļš ir visiespējamākais 
iedarbības ceļš cilvēkos (X pielikums B. 31 
vai OECD 414), ja vien šāds pētījums nav jau 
paredzēts kā daļa no VI panta prasībām.

6.7.2. Pētījums sākotnēji jāveic ar vienu 
sugu. Lēmums par nepieciešamību veikt pēt
ījumu par otru sugu, jābalsta uz pirmā testa 
rezultātiem.

6.7.3. Divu paaudžu reproduktīvās toksicit
ātes pētījums, viena suga, tēviņš un mātīte, 
vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot vēr
ā iespējamo iedarbības ceļu cilvēkos, ja 28-
dienu vai 90-dienu pētījums uzrāda apgriezto
ietekmi uz reproduktīvajiem orgāniem vai 
audiem.

Parlamenta izdarītais grozījums

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Pētījums nav jāveic, ja:

– viela ir pazīstama kā genotoksisks kancerog
ēns, un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi, vai

– viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutag
ēns, un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi, vai

– iespējams izslēgt attiecīgu iedarbību uz 
cilvēkiem.
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6.7.1. Reproduktīvās/ontoģenēzes toksicit
ātes pārbaude vienai sugai (OECD 421), ja 
nav pierādījumu no pieejamas informācijas 
par strukturāli saistītām vielām, no (Q)SAR 
izpētes vai no in vitro metodēm, ka viela var 
būt ontoģenētisks toksikants.

6.7.1. Šajā līmenī pozitīvu rezultātu pārbaud
ē apstiprina, veicot ontoģenēzes toksicitātes 
pētījumu vienai sugai, izvēloties vispiemērot
āko ievadīšanas veidu, ņemot vērā iesp
ējamo iedarbības veidu uz cilvēku 
(VII pielikuma 6.7.2. daļa).

6.7.2. Ontoģenēzes toksicitātes pētījums 
vienai sugai, izvēloties vispiemērotāko ievadī
šanas veidu, ņemot vērā cilvēkiem visiespējam
āko uzņemšanas veidu (X pielikums B. 31 vai 
OECD 414).

6.7.2. 6.7.2. Pētījumu sākotnēji veic ar vienu 
sugu. Lēmums par nepieciešamību veikt pēt
ījumu ar otru sugu, jāpieņem pamatojoties uz 
pirmā testa rezultātiem.

Reģistrētājs ierosina veikt divu paaudžu 
reproduktīvās toksicitātes pētījumu (6.7.3.), 
ja atkārtotās devas toksicitātes pētījums 
(90 dienas) norāda uz potenciālu 
reproduktivitātes toksicitāti (piemēram, 
histopatoloģiska ietekme uz gonādām) vai 
vielai ir cieša strukturāla radniecība ar zin
āmu reproduktīvo toksikantu.

6.7.3. Divu paaudžu reproduktīvās toksicit
ātes pētījums vienas sugas vīriešu un sieviešu 
kārtas pārstāvim, izvēloties vispiemērotāko 
ievadīšanas veidu, ņemot vērā cilvēkiem 
visiespējamāko uzņemšanas veidu, ja 28-
dienu vai 90-dienu pētījums uzrāda nelabvēl
īgu ietekmi uz reproduktīvajiem orgāniem vai 
audiem.

(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Grozījums Nr. 278

VII pielikuma 1. slejas 6.8. daļa (jauna, pārcelta no VI pielikuma)

6.8. Toksikokinētika 6.8. Toksikokinētika

6.8.1. Vielas toksikokinētiskās reakcijas 
novērtējums tādā apmērā, ko var secināt no 
attiecīgās pieejamās informācijas

6.8.1. Vielas toksikokinētiskās reakcijas 
novērtējums tādā apmērā, ko var secināt no 
attiecīgās pieejamās informācijas
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(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Grozījums Nr. 279

VI pielikuma 1. slejas 7.1. iedaļas 7.2.2.-7.3.1. daļas

7.1. Akvatiskā toksicitāte svītrots

7.2.2. Abiotiskā (viss 1. slejas 7.2.2. iedaļas 
teksts un daļas)

svītrots

7.3. Noteiktība un uzvedība vidē (viss 
1. slejas 7.3. iedaļas teksts un daļas)

svītrots

(svītrots un pārcelts uz VII pielikumu)

Pamatojums

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.

Grozījums Nr. 280

VI pielikuma 2. slejas 7.1.2. iedaļas 7.2.2.1.-7.3.1. daļas

7.1.2. (viss 2. slejas teksts) svītrots

7.2.2.1. (viss 2. slejas teksts) svītrots

7.3.1. (viss 2. slejas teksts) svītrots

(svītrots un pārcelts uz VII pielikumu)

Pamatojums

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.

Grozījums Nr. 281
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VII pielikuma 1. un 2. slejas 7.1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

7.1. Akvatiskā toksicitāte 7.1. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksicit
ātes testēšanu, ja ķimikāliju drošības novērt
ējums saskaņā ar I pielikumu uzrāda vajadz
ību dziļāk izpētīt ietekmi uz ūdens 
organismiem. Attiecīgā testa izvēle ir atkarīga 
no drošiem novērtējuma rezultātiem.

7.1.5. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana ar 
Daphnia, (ja vien nav jau paredzēta kā daļa 
no V pielikuma prasībām)

7.1.5. Pētījums nav jāveic, ja:

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), vai

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama

7.1.6. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana ar 
zivīm, (ja vien nav jau paredzēta kā daļa no
V pielikuma prasībām)

7.1.6. Pētījums nav jāveic, ja:

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), vai

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama

Informācija jāiesniedz saskaņā ar vienu šajās 
daļās minēto mērķi – 7.1.6.1., 7.1.6.2. vai 
7.1.6.3.

7.1.6.1. Zivju agrīnā attīstības posma (FELS) 
toksicitātes tests (OECD 210)

7.1.6.1. Reģistrētājs ierosina veikt FELS
toksicitātes testu vai arī tādu veikt var piepras
īt novērtējošās dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja vielai ir 
bioakumulācijas potenciāls.

7.1.6.2. Zivju īstermiņa toksicitātes tests 
embrija un ikru stadijā (X pielikums C.15 vai 
OECD 212)

7.1.6.3. Zivju mazuļu augšanas tests 
(X pielikums C.14 vai OECD 215)

Parlamenta izdarītais grozījums
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7.1. Ūdens organismu toksicitāte 7.1. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksicit
ātes testēšanu, ja ķimikāliju drošības novērt
ējums saskaņā ar I pielikumu uzrāda vajadz
ību dziļāk izpētīt ietekmi uz ūdens 
organismiem. Attiecīgā testa(-u) izvēle ir 
atkarīga no drošiem novērtējuma rezultātiem.

7.1.2. Augšanas inhibēšanas tests uz aļģ
ēm

7.1.2. Pētījums nav jāveic, ja:

vielai ir ļoti zema šķīdība (šķīdība ūden
ī < 10 μg/l), vai

zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å).

7.1.3. Īstermiņa toksicitātes testēšana ar 
zivīm: Reģistrētājs var apsvērt iespēju 
īstermiņa toksicitātes testēšanas vietā veikt 
ilgtermiņa testēšanu.

7.1.3. Pētījums nav jāveic, ja:

vielai ir ļoti zema šķīdība (šķīdība ūden
ī < 10 μg/l) vai

zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), vai

ir pieejams ilgtermiņa toksicitātes pētījums.

Reģistrētājs ierosina ūdens organismu 
ilgtermiņa toksicitātes pētījumu ar zivīm 
(VII pielikuma 7.1.6. daļa) vai arī to var 
pieprasīt novērtējošās dalībvalsts kompetent
ā iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, 
ja (paredzamās) iedarbības uz vidi salīdzin
ājums ar ūdens organismu īstermiņa 
toksicitātes datu rezultātiem norāda uz 
vajadzību pētīt turpmāko iedarbību uz 
ūdens organismiem.

Ja viela slikti šķīst ūdenī (šķīdība ūden
ī < 1 mg/l), jāņem vērā nepieciešamība 
veikt ūdens organismu ilgtermiņa toksicit
ātes pētījumu ar zivīm (VII pielikuma 
7.1.6. daļa).
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7.1.4. Aktīvo dūņu respirācijas inhibīcijas 
testēšana, ja vien nepastāv zema iespējam
ība emisijai notekūdeņu attīrīšanas sistēm
ā.

7.1.4. Pētījums nav jāveic, ja:

vielai ir ļoti zema šķīdība (šķīdība ūden
ī < 10 μg/l) vai
konstatēts, ka viela bioloģiski strauji sadal
ās, un testā izmantotā koncentrācija ir tās 
koncentrācijas robežās, kāda varētu būt 
notekūdeņu attīrīšanas stacijā ieplūsto
šajam šķīdumam.
Pētījumu var aizstāt ar nitrifikācijas inhibē
šanas testu, ja pieejamie dati norāda uz 
lielu iespējamību, ka viela ir mikrobiālās 
augšanas vai funkcijas inhibitors.

7.1.5. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana ar 
Daphnia, (ja vien šāda testēšana nav jau 
paredzēta V pielikuma prasībās)

7.1.5. Pētījums nav jāveic, ja:

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), or

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama

7.1.6. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana ar 
zivīm, (ja vien šāda testēšana nav jau paredz
ēta V pielikuma prasībās)

7.1.6. Pētījums nav jāveic, ja:

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), or

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama

Informācija jāiesniedz saskaņā ar vienu šajās 
daļās minēto mērķi – 7.1.6.1., 7.1.6.2. vai 
7.1.6.3.

7.1.6.1. Zivju agrīnā attīstības posma (FELS) 
toksicitātes tests (OECD 210)

7.1.6.1. Reģistrētājs ierosina veikt FELS
toksicitātes testu vai arī tādu veikt var 
pieprasīt novērtējošās dalībvalsts kompetentā
iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja 
vielai ir bioakumulācijas potenciāls.

7.1.6.2. Zivju īstermiņa toksicitātes tests 
embrija un ikru stadijā (X pielikums C.15 vai 
OECD 212)
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7.1.6.3. Zivju mazuļu augšanas tests 
(X pielikums C.14 vai OECD 215)

(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Grozījums Nr. 282

VII pielikuma 1. un 2. slejas 7.2.1. daļa (jauna)

Parlamenta izdarītais grozījums

7.2.1.a Abiotika
7.2.1.a 1. Hidrolīze kā pH funkcija 7.2.1.a 1. Pētījums nav jāveic, ja:

viela bioloģiski strauji sadalās, vai

vielas šķīdība ūdenī ir zem 10 μg/l).

(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Grozījums Nr. 283

VII pielikuma 1. un 2. slejas 7.3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

7.3. Nosacītība un izturēšanās vidē

7.3.2. Bioloģiskā akumulācija (vienā) 
ūdensdzīvnieku sugā, vēlams zivīs

7.3.2. Pētījums nav jāveic, ja:

– vielai ir zems bioakumulācijas potenciāls 
(t.i., log Kow < 3), vai

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), vai



PE 353.595v04-00 148/146 AD\579754LV.doc

LV

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama.

7.3.3. Turpmāki pētījumi par 
adsorbciju/desorbciju ir atkarīgi no 
VI pielikumā pieprasītā pētījuma rezultātiem

7.3.3. Pētījums nav jāveic, ja:

– pamatojoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām, paredzams, ka tai ir zems 
adsorbcijas potenciāls (piemēram, vielai ir 
zems sadalīšanās koeficients — šķīdība n-
oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī), vai

– viela strauji sadalās.

Parlamenta izdarītais grozījums

7.3. Nosacītība un izturēšanās vidē

7.3.1. Adsorbcijas/desorbcijas pētījumi 7.3.1. Pētījums nav jāveic, ja:

– pamatojoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām, paredzams, ka tai ir zems 
adsorbcijas potenciāls (piemēram, vielai ir 
zems sadalīšanās koeficients — šķīdība n-
oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī), vai 

– viela strauji sadalās.
7.3.2. Bioloģiskā akumulācija (vienā) 
ūdensdzīvnieku sugā, vēlams zivīs

7.3.2. Pētījums nav jāveic, ja:

– vielai ir zems bioakumulācijas potenciāls 
(t.i., log Kow < 3), vai

– zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å), vai

– tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
organismiem ir mazticama.

7.3.3. Turpmāki pētījumi par 
adsorbciju/desorbciju ir atkarīgi no 
VI pielikumā pieprasītā pētījuma rezultātiem

7.3.3. Pētījums nav jāveic, ja:

– pamatojoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām, paredzams, ka tai ir zems 
adsorbcijas potenciāls (piemēram, vielai ir 
zems sadalīšanās koeficients — šķīdība n-
oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī), vai

– viela strauji sadalās.
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(jauns, pārcelts no VI pielikuma)

Pamatojums

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Grozījums Nr. 284

IX pielikuma 3. punkta 1. daļa

Testēšanu saskaņā ar VII un VIII pielikumu 
vari atmest, pamatojoties uz kaitīgās iedarb
ības scenārijiem, kas izstrādāti ķīmiskās droš
ības ziņojumā.

3.1. Testēšanu saskaņā ar VI līdz
VIII pielikumu var neveikt, pamatojoties uz 
kaitīgās iedarbības scenāriju(-iem) vai 
lietojuma un iedarbības kategorijām, kas 
izstrādātas ķīmiskās drošības ziņojumā.

3.2. Informācijas trūkums ir attaisnojams, 
ja:

i) darba vietā apkārtējās vides gaisa 
koncentrācija nepārsniedz 50 µg/m³,
ii) vielas ražošana un noteiktais(-ie) 
lietojums(-i) notiek tikai slēgtās sistēmās, 

iii) vielu izmanto rūpniecības vai tirdzniec
ības nozarē preparātā, kur vielas maksimāl
ā masas koncentrācija ir 0,1 %,
iv) vielu izmanto patērētāji privātai lieto
šanai koncentrācijā, kas nepārsniedz 
0,1 %,

v) vielu izmanto patēriņa preču ražošanai 
un:

a) viela pilnībā izzūd produkta ražošanas 
laikā, vai 

b) vielu nemainīgā veidā iekļauj kādā
produkta savienojumā vai kā citādi pilnībā
iekļauj produkta sastāvā.

Visos gadījumos jāiesniedz atbilstoša un 
uzticama dokumentācija.

3.3. Visos pārējos gadījumos jāiesniedz 
atbilstoša un uzticama dokumentācija, 
tostarp šāda informācija:
i) vides iedalījuma tipi,

ii) iedarbībai pakļautās iedzīvotāju grupas,
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iii) riska pārvaldības pasākumi,

iv) iedarbības veidi,
v) iedarbības ilgums un biežums,

vi) dzīvnieku aizsardzība.

Grozījums Nr. 285

IX pielikuma 1.1.2. daļa

Dati uzskatāmi par ekvivalentiem tiem 
datiem, kas izveidoti ar attiecīgo testu X 
pielikumā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 

Dati, kas iegūti veicot vienu vai vairākus 
testus, uzskatāmi par ekvivalentiem tiem 
datiem, kas iegūti veicot attiecīgo X pielikum
ā minēto testu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) klasifikācijas, marķēšanas un risku pārvald
ības mērķu atbilstība,

1) klasifikācijas, marķēšanas un risku pārvald
ības mērķu atbilstība, ja gala rezultātam ir iz
šķiroša nozīme,

2) atbilstošs un uzticams to galveno 
parametru aptvērums, ko paredzēts izpētīt 
attiecīgajā testā X pielikumā,

2) atbilstošs un uzticams to galveno 
parametru uzskaitījums, ko paredzēts izpētīt 
attiecīgajā X pielikumā minētajā testā,

3) kaitīgās iedarbības ilgums salīdzināms vai 
ilgāks, nekā attiecīgajā testa X pielikumā, ja 
kaitīgās iedarbības ilgums ir atbilstošs 
parametrs, un 

3) iedarbības ilgums ir salīdzināms vai ilgāks, 
nekā attiecīgajā X pielikuma testā, ja iedarb
ības ilgums ir atbilstīgs parametrs, un

4) tiek iesniegta atbilstoša un uzticama pēt
ījuma dokumentācija.

4) iesniegta atbilstoša un uzticama pētījuma 
dokumentācija. Visos gadījumos jāiesniedz 
atbilstīga un uzticama dokumentācija.

Pamatojums

The current text requires that data from any single test meet four criteria. This is unnecessary 
when there is weight of evidence of hazards from tests performed:

- under less severe conditions, or 

- when an endpoint shows no hazard or risk.

Multiple tests can achieve the purpose of one test, when combined.

Grozījums Nr. 286

IX pielikuma 1.5. daļa



AD\579754LV.doc 151/146 PE 353.595v04-00

LV

Vielas, kuru fizikāli ķīmiskās, toksikoloģisk
ās un ekotoksikoloģiskās īpašības, visticam
āk, ir līdzīgas vai arī ievēro regulāru modeli
kā strukturālas līdzības rezultātu, var uzskatīt 
par vielu grupu vai “kategoriju”. Grupas j
ēdziena lietojums prasa, lai fizikāli ķīmiskās 
īpašības, ieteikmi uz cilvēku veselību un 
ietekmi uz vidi vai vides nosacītību varētu 
prognozēt no datiem par uzziņas vielu no 
grupas, izmantojot interpolāciju uz citām viel
ām šajā grupā (savstarpējas atsauces
pieeja).Tādējādi iespējams izvairīties no 
nepieciešamības testēt katru vielu attiecībā uz 
katru parametru.

Vielas, kuru fizikāli ķīmiskās, toksikoloģisk
ās un ekotoksikoloģiskās īpašības ir šķietami
līdzīgas vai arī strukturālas līdzības rezultātā t
ām ir regulārs modelis, var uzskatīt par vielu 
grupu vai “kategoriju”. Lai varētu attiecināt 
grupas jēdzienu nepieciešams, lai fizikāli ķ
īmiskās īpašības, ietekmi uz cilvēku veselību 
un vidi vai izmaiņām vidē varētu prognozēt 
no datiem par standartvielu grupas robežās, 
interpolējot to ar citām šīs grupas vielām 
(savstarpējas salīdzināšanas pieeja). Tādējādi 
iespējams izvairīties no nepieciešamības test
ēt katru vielu attiecībā uz katru iespējamo 
rezultātu.

Līdzības var balstīt uz: Līdzību pamatā var būt:

1) kopēju funkcionālu grupu, 1) kopēja funkcionāla grupa,

2) kopējām pirmdaļiņām un/vai kopēju fizik
ālajos un bioloģiskajos procesos notiekošas 
noārdīšanās produktu līdzību, kā rezultātā
veidojas strukturāli līdzīgas ķimikālijas, vai 

2) kopēji prekursori un/vai kopēju fizikālo 
un bioloģisko procesu noārdīšanās produktu 
līdzība, kā rezultātā veidojas strukturāli līdz
īgas ķimikālijas, vai

3) pastāvīgu modeli īpašību potences mainīb
ā kategorijas ietvaros.

3) pastāvīgs modelis īpašību potenciālās 
iedarbības maiņai kategorijas robežās un 
kopējs iedarbības mehānisms..

Ja izmanto grupu jēdzienu, vielas klasificē un 
marķē uz šī pamata. 

Ja attiecina grupas jēdzienu, vielas klasificē
un marķē, pamatojoties uz šīm īpašībām. 
Kompleksa un mainīga sastāva vielu 
klasifikācijas, marķēšanas un riska novērtē
šanas parametrus var iegūt no datiem par 
vielu būtiskām sastāvdaļām, izmantojot sast
āvdaļu augstākās koncentrācijas līmeņus 
vielā. Aģentūra un katra iesaistītā rūpniec
ības nozare vienojas par sīki izstrādātu 
metodiku 2 gadu laikā pēc tiesību aktu pie
ņemšanas.

Visos gadījumos jāiesniedz atbilstīga un 
uzticama dokumentācija.

Visos gadījumos jāiesniedz atbilstīga un 
uzticama dokumentācija.

Pamatojums

This amendment will increase the workability of REACH. It allows for the grouping of 
substances with the same toxicity profiles and for the use of a read-across approach.
Furthermore, it improves the reliability of data concerning substances that are complex and 
of variable composition.
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Grozījums Nr. 287

XI pielikuma ievada pirmā daļa

Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā pak
ārtotajiem lietotājiem jānovērtē un j
ādokumentē tas, ka riski, ko rada viņu lietot
ā (-ās) viela (-as) tiek adekvāti kontrolētas vi
ņu lietojuma laikā attiecībā uz lietojumu, kas 
nav ietverts viņiem nodotajā drošības datu 
lapā, un lai citi lietotāji lejup piegādes ķēdē
varētu adekvāti kontrolēt savus riskus. Nov
ērtējumam jāaptver vielas dzīves cikls, sākot 
no brīža, kad pakārtotais lietotājs šo vielu sa
ņem saviem paša lietojumiem un viņa 
noteiktiem lietojumiem lejup piegādes ķēdē. 
Novērtējumam jāizskata vielas lietojums tīrā
veidā, preparātā vai izstrādājumā.

Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā pak
ārtotajiem lietotājiem jānovērtē un j
ādokumentē tas, kā viņu lietotās(-o) vielas(-
u) riski tiek atbilstīgi kontrolēti to lietojuma 
laikā attiecībā uz lietojumu, kas nav ietverts 
viņiem nodotajā nekaitīguma datu veidlapā, 
un lai citi pakārtotie lietotāji piegādes ķēdē
varētu atbilstīgi kontrolēt savus riskus. Nov
ērtējums attiecas uz vielas aprites ciklu, s
ākot no brīža, kad pakārtotais lietotājs šo 
vielu saņem paša patēriņam, kā arī tiem viņa 
noteiktajiem lietojumiem pakārtotā piegādes 
ķēdē, kuru apjoms gadā ir 1 tonna vai liel
āks. Novērtējumā ietver vielas lietojumu tīrā
veidā, preparātā vai izstrādājumā.

Pamatojums

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in 1 tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to be 
dealt with even in very small quantities.
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