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1 OV vēl nav publicēts.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

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

(1) Vielu – tīrā veidā, preparātos un izstrād
ājumos – brīva, droša, nebirokrātiska un 
ekonomiski izdevīga aprite ir būtisks iekšējā
tirgus aspekts un sniedz nozīmīgu ieguld
ījumu patērētāju un darba ņēmēju veselībā, 
labklājībā un sociālajās un ekonomiskajās 
interesēs, kā arī ķīmiskās rūpniecības konkur
ētspējā;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2
3. APSVĒRUMS

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

(3) Uz vielām attiecināmo tiesību aktu tuvinā
šanā jānodrošina augsts veselības un vides 
aizsardzības līmenis ar mērķi panākt ilgtspēj
īgu attīstību un nodrošināt jaunradi un 
konkurētspēju; šie tiesību akti jāpiemēro  
nediskriminējošā veidā neatkarīgi no tā, vai ķ
īmiskās vielas tirgo iekšējā tirgū vai 
starptautiski, un tiem jābūt savienojamiem 
ar PTO.

Pamatojums
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Securing innovative and competitive capacity is also an important aim. The need for 
provisions to be compatible with the WTO is self-explanatory.

Grozījums Nr. 3
4A APSVĒRUMS (jauns)

(4a) REACH koncepcijai un ieviešanai jāb
ūt tādai, lai neciestu Eiropas ekonomikas 
konkurētspēja un lai neietekmētu tirdzniec
ību ar trešām valstīm. No šā viedokļa izšķir
īga nozīme ir risku iedalījumam pēc priorit
ātes pakāpēm un tam, lai šis reglament
ējums neizvirzītu mūsu tirdzniecības 
partneriem nekādas citas prasības, kā vien t
ās, kas atbilst PTO reglamentētajiem līdz
šinējiem brīvās tirdzniecības principiem. 

Grozījums Nr. 4
8A APSVĒRUMS (jauns)

(8a) Ikvienam ražotājam, importētājam vai 
pakārtotajam lietotājam, kas veic vai plāno 
veikt darbības ar vielu, preparātu vai izstr
ādājumu, kura sastāvā ir šāda viela vai 
preparāts, tostarp ražošanu, ievešanu un 
lietošanu, un kas zina vai pamatoti varētu 
iepriekš paredzēt, ka šīs darbības varētu atst
āt kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību vai 
vidi, būtu jāīsteno centieni, kuru veikšanu 
no viņa varētu pamatoti prasīt, lai novērstu 
vai ierobežotu šādas sekas, vai pasargātu 
no tām.

Pamatojums

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

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, ar kuras 
palīdzību jāveic riska novērtēšana un jāizv
ērtē lietošanas drošība, pamatojoties uz 
faktisko pakļautību to iedarbībai. Esošai 
informācijai ir jābūt pieejamai saskaņā ar 
uzņēmumu konfidenciālas informācijas 
glabāšanas noteikumiem, pirms tiek veikti 
jauni testi, it īpaši tādi, kuros izmanto dz
īvniekus.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
34A APSVĒRUMS (jauns)

Lai veicinātu izmēģinājumus, neizmantojot 
dzīvniekus, Komisijai, dalībvalstīm un ražot
ājiem ir jāpiešķir vairāk līdzekļu izmēģin
ājumu, kuros neizmanto dzīvniekus, izstrād
āšanai, apstiprināšanai un pieņemšanai.

Pamatojums

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Grozījums Nr. 7
47A APSVĒRUMS (jauns)
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(47a) Lai novērstu izmēģinājumus ar dz
īvniekiem un ietaupītu izmaksas, 
kompetentām iestādēm būtu jākonsultē
Eiropas Alternatīvo metožu apstiprināšanas 
centrs (ECVAM), ņemot vērā izmēģin
ājumu priekšlikumus, kas ietver izmēģin
ājumus ar mugurkaulniekiem.

Pamatojums

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Grozījums Nr. 8
62. APSVĒRUMS

(62) Lai sagatavotu ierobežojumu priek
šlikumu un lai šādi tiesību akti varētu efektīvi 
darboties, starp dalībvalstīm, Aģentūru, citām 
Kopienas iestādēm, Komisiju un ieinteresētaj
ām pusēm jāvalda labai sadarbībai, koordin
ācijai un informācijas apmaiņai.

(62) Lai sagatavotu ierobežojumu priek
šlikumu un lai šādi tiesību akti varētu efektīvi 
darboties, starp dalībvalstīm, Aģentūru, citām 
Kopienas iestādēm, Komisiju un ieinteresētaj
ām pusēm jāvalda labai sadarbībai, koordin
ācijai un informācijas apmaiņai. Aģentūrai b
ūs noteicošā nozīme šajā procedūrā.

Pamatojums

Necessitated by other amendments.

Grozījums Nr. 9
104A APSVĒRUMS (jauns)

(104a) REACH priekšlikuma ietekme nav 
pietiekami izpētīta, ciktāl tā attiecas uz 
starptautiskās konkurētspējas ietekmi uz 
ES nozarēm. Tas jo īpaši attiecas uz ķ
īmisku vielu pakārtotiem lietotājiem, MVU
un visneierobežotākajām un vārīgākajām 
ražošanas darbībām.

Pamatojums

Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
industry operating in a closed economy ignoring  all the changes in relative competitiveness 
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of the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Grozījums Nr. 10
104B APSVĒRUMS (jauns)

(104b) Komisija veic centienus, lai nodro
šinātu to, ka pieaugoša ES tirgus atvērtība 
importam visā pasaulē notiek kopā ar 
daudz noteiktāku prasību ieviešanu attiecīb
ā uz  tirdzniecības „godīgumu” (tostarp 
attiecībā uz PTO); REACH prasības jāiek
ļauj pēc iespējas drīz.

Pamatojums
It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from "REACH-free" areas.

Grozījums Nr. 11
104C APSVĒRUMS (jauns)

(104c) Ir jāpārskata 6., 21. un 26. pants, 
apkopojot britu, ungāru, maltiešu un slovē
ņu, kā arī ražotāju un tirdzniecības valžu 
priekšlikumus, lai nevajadzīgās izmaksas 
un birokrātija tiktu samazinātas līdz to 
minimālajam iespējamam līmenim, nodro
šinot REACH priekšlikuma veselības un 
apkārtējās vides aizsardzības mērķus, un lai 
radītu patiesi vienādas iespējas vietējai 
produkcijai un ievestiem gataviem izstrād
ājumiem.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 3. PUNKTS
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3. Šī regula pamatojas uz principu, ka pašu 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir nodrošināt to, ka viņi ražo, laiž tirg
ū, importē vai lieto šādas vielas, kas nelabv
ēlīgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārt
ējo vidi.

Svītrots

Pamatojums

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Grozījums Nr. 13
6. PANTA 1. PUNKTS

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,

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 veido daļu pārstrādes 
produkta, viela ir tā pārstrādes produkta(-
u) sastāvā, kurš ir izdalījies no izstrād
ājuma koncentrācijā, kas ir vienāda vai p
ārsniedz zemāko līmenī no šādiem:
– Direktīvas 67/548/EK I pielikumā minētaj
ām koncentrācijām, vai

– Direktīvas 1999/45/EK II pielikuma A un 
B daļā minētajām koncentrācijām gad
ījumos, kad Direktīvas 67/548/EK 
I pielikumā nav minēts koncentrācijas l
īmenis vielām pārstrādes produktos;
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– 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 obligātās reģistr
ācijas saskaņā ar II un III pielikumu.

Pamatojums

Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"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. 14
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, kas prasa 
izstrādājumu ražotājam vai importētājam 
atbilstīgi šim virsrakstam iesniegt reģistr
ācijas pieprasījumu par visām vielām šajos 
ražojumos, ja ievēroti visi šeit minētie nosac
ījumi:

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

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 ražojuma, un
ii) vielu izdalīšanās no ražojumiem rada 
risku cilvēka veselībai vai videi;
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(c) ražotājs vai importētājs zina vai arī ra
žotājam 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) vielu nav reģistrējuši izstrādājuma ražo
šanai,

(d) izdalītās vielas daudzums var nelabvēl
īgi 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.

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. 15
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

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija,

b) 18. panta 1. punktā norādītais reģistr
ācijas numurs (-i), ja ir,

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

d) vielas klasifikācija,

e) īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts,

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

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

Grozījums Nr. 16
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).

Grozījums Nr. 17
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 6(2).

Grozījums Nr. 18
6. PANTA 6. PUNKTS

6. 1. līdz 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā p
ēc 21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termi
ņa.

6. Panta 1. un 2. punktu piemēro 3 mēnešu 
laikā pēc 21. panta 3. punktā noteiktā galīgā
termiņa.

Pamatojums

Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Grozījums Nr. 19
6. PANTA 7. PUNKTS

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

7. Saistībā ar reģistrēšanu saskaņā ar 
1. punktu piemēro galīgos termiņus, kas ir 
noteikti vielām tīrā veidā vai vielām prepar
ātos.
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Pamatojums
This amendment is intended to ensure that substances in preparations are registered by the 
same deadlines as are also applicable to manufacturers in Europe. In this respect, at least, it 
will forestall a distortion of competition

Grozījums Nr. 20
6B PANTS (jauns)

6b pants
Eiropas kvalitātes zīme

Izveido īpašu „atbilst REACH” zīmi, lai 
dotu patērētājiem izvēles tiesības. Šo zīmi 
piešķir tām ES ražotajām un ievestajām 
precēm, kuras atbilst REACH prasībām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21
6B PANTS (jauns), VIRSRAKSTS

Reģistrāciju nodošana un dalīšana un 
„kolektīvā reģistrācija”

Pamatojums

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Grozījums Nr. 22
6B PANTA (jauns) 1. PUNKTS
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1. Juridiskas pilnvaras, kas ir iegūtas re
ģistrējoties, ir gan nododamas, gan dal
āmas. Puse, kas iegūst šādas pilnvaras, pār
ņem sākotnējā reģistrētāja tiesības un saist
ības. Ja reģistrācija ir dalīta, Aģentūra 
jaunajam turētājam piešķir jaunu reģistr
ācijas numuru.

Pamatojums

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Grozījums Nr. 23
6B PANTA (jauns) 2. PUNKTS

2. Ja ražotājs ir citas juridiskas personas (t
ā sauktā „mātesuzņēmuma) meitasuzņ
ēmums, tad mātesuzņēmums var veikt un 
saglabāt reģistrāciju meitasuzņēmuma vārd
ā. Un otrādi arī meitasuzņēmums var veikt 
un saglabāt reģistrāciju sava mātesuzņ
ēmuma vai citu meitasuzņēmumu vārdā. Š
ādos gadījumos vajadzīga tikai viena reģistr
ācija. Juridiskā persona, kas ir izvirzīta par 
reģistrētāju grupas vārdā, ir atbildīga par 
pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu. 
Juridiskās personas, kas ir izvirzīta par re
ģistrētāju grupas vārdā, juridiskajai adresei 
ir jābūt ES.

Pamatojums

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed collective registration would be an 
appropriate way of reducing costs and red tape.

Grozījums Nr. 24
6B PANTA (jauns) 3. PUNKTS
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3. Panta 2. punktu piemēro arī tad, ja m
ātes uzņēmuma vai meitasuzņēmuma 
juridiskā adrese nav Eiropas Savienībā. 
Juridiskās personas, kas ir izvirzīta par re
ģistrētāju grupas vārdā, juridiskajai adresei 
ir jābūt ES.

Pamatojums

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate 
way of reducing costs and bureaucracy.

Grozījums Nr. 25
10. PANTA 1. PUNKTA 1. LĪDZ 3. DAĻA

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

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

Lai atbalstītu firmas, kuras veido 
konsorciju, un stingri ievērotu konkurences 
tiesības, Komisijai jāizstrādā saistošas kop
ējās pamatnostādnes.

Katrs konsorcija dalībnieks iesniedz atseviš
ķi 9. panta a) punkta i), ii), iii) un 
viii) apakšpunktos norādīto informāciju.
Viens ražotājs vai importētājs, kurš pārējo 
konsorcija dalībnieku vārdā veic iesniegšanu, 
iesniedz 9. panta a) punkta iv), vi), vii) un 
ix) apakšpunktos norādīto informāciju.

Viens ražotājs vai importētājs, kurš pārējo 
konsorcija dalībnieku vārdā veic iesniegšanu, 
iesniedz 9. panta a) punkta iv), vi), vii), viii)
un ix) apakšpunktos norādīto informāciju. 
Katrs konsorcija dalībnieks var arī iesniegt 
atsevišķi 9. panta a) punkta i), ii) un 
iii) apakšpunktos norādīto informāciju.

Pamatojums

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law. Where information is submitted jointly it 
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must be sufficient for a manufacturer or importer who is acting on behalf of the other 
members of the consortium to submit a statement pursuant to Article 9(a)(viii). It should be 
also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to (iii) if the 
members of the consortium so wish. There should not be a rigid division (one-third) of 
registration costs, since the incentive to set up consortia might then well be limited to 
consortia comprising two parties, since only such consortia would benefit from the cost 
reduction. Cost-sharing without a fixed division, on the other hand, creates cost incentives for 
larger consortia, as well.

Grozījums Nr. 26
10. PANTA 2. PUNKTS

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

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

Pamatojums

If a consortium is set up voluntarily, its members should have the option of dividing the costs 
among themselves as they see fit.

Grozījums Nr. 27
19. PANTA 1. PUNKTS

1. Ievērojot 21. panta noteikumus, vielas 
nedrīkst ražot Kopienā vai importēt, ja tās 
nav reģistrētas saskaņā ar attiecīgajiem šīs 
sadaļas noteikumiem.

1. Ievērojot 21. panta noteikumus, vielas 
nedrīkst ražot Kopienā vai importēt, ja tās 
nav reģistrētas saskaņā ar attiecīgajiem šīs 
sadaļas noteikumiem.

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

Reģistrētājs drīkst uzsākt un/vai turpināt
vielas ražošanu vai importu, kamēr Aģent
ūra nenorāda citādi, saskaņā ar 18. panta 
2. punktu trīs nedēļas pēc reģistrēšanas 
datuma, neierobežojot 25. panta 4. punkta 
ceturtās daļas noteikumus.
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Pakāpeniski ieviešamu vielu reģistrēšanas 
gadījumā, kad reģistrācija iesniegta 2 mēnešu 
laikā pirms 21. pantā noteiktā attiecīgā galīgā
termiņa, kā minēts 18. panta 2. punktā, re
ģistrētājs var turpināt vielas ražošanu vai 
importu 3 mēnešus, sākot no šī galīgā termi
ņa, vai līdz noraidījuma saņemšanas no Aģent
ūras atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Pakāpeniski ieviešamu vielu reģistrēšanas 
gadījumā, kad reģistrācija iesniegta 2 mēnešu 
laikā pirms 21. pantā noteiktā attiecīgā galīgā
termiņa, kā minēts 18. panta 2. punktā, re
ģistrētājs var turpināt vielas ražošanu vai 
importu 3 mēnešus, sākot no šī galīgā termi
ņa, vai līdz noraidījuma saņemšanas no Aģent
ūras atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

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

Pamatojums
Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise.
De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will phase 
out the substance.

Grozījums Nr. 28
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 testēšanu šīs 
regulas nolūkā veic tikai galējas nepieciešam
ības gadījumā.

Lai ierobežotu nevajadzīgu citu testu dublē
šanu, reģistrācijas saņēmējus stingri 
mudina izplatīt pētījumu rezultātus un citu 
informāciju.
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Grozījums Nr. 29
23. PANTA 2. PUNKTS

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz inform
āciju par vielu raksturīgajām īpašībām. Re
ģistrētājiem jāatturas no informācijas apmai
ņas attiecībā uz savu uzvedību tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz ražošanas jaudu, ražošanas vai p
ārdošanas apjomu, importa apjomu vai tirgus 
daļu.

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz inform
āciju par vielu raksturīgajām īpašībām. Re
ģistrācijas saņēmēji atturas no informācijas 
apmaiņas attiecībā uz savu izturēšanos tirgū, 
jo īpaši attiecībā uz ražošanas jaudu, ražo
šanas vai pārdošanas apjomu, importa 
apjomu vai tirgus daļām. Komisija pieņem 
pamatnostādnes attiecībā uz konkurences 
noteikumu ievērošanu starp konsorcijiem 
datu koplietošanas apstākļos.

Grozījums Nr. 30
23. PANTA 3. PUNKTS

Visus kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, kas iesniegti reģistrācijas sist
ēmas ietvaros vismaz 10 gadus iepriekš, A
ģentūra var padarīt pieejamus visiem citiem 
reģistrētājiem vai potenciālajiem reģistrēt
ājiem.

Datu koplietošana ir finansiāli jāatlīdzina. 
Izņēmuma gadījumos kopsavilkumus vai izv
ērstu pētījumu kopsavilkumus, tostarp par 
mugurkaulnieku testiem, kas iesniegti re
ģistrācijas sistēmas ietvaros vismaz 15 gadus 
iepriekš, Aģentūra var padarīt pieejamus 
visiem citiem reģistrētājiem vai potenci
ālajiem reģistrētājiem saskaņā ar 25. pantu 
par vielām, kuras nav pakāpeniski ievie
šamas, un 28. pantu par pakāpeniski ievie
šamām ķīmiskām vielām.

Pamatojums

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23.4. Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Grozījums Nr. 31
23. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)
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4.a Katrs ražotājs, importētājs vai pak
ārtotais lietotājs var iecelt kādu trešās puses 
pārstāvi 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. 32
24. PANTA 1. UN 2. PUNKTS

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku testē
šana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju, piemēro 2. 3. un 4. punktu.

Svītrots

2. Potenciālais reģistrētājs iepazīstas ar 
73. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto 
datubāzi, lai izpētītu, vai šāda viela nav jau 
reģistrēta.

Pamatojums

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database.

Grozījums Nr. 33
24. PANTA 3. PUNKTS

3. Potenciālais reģistrētājs no Aģentūras 
ievāc ziņas, vai par šo vielu nav jau 
iesniegta reģistrācija. Viņš līdz ar jautājumu 
iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto inform
āciju: 

3. Pirms veic mugurkaulnieku testēšanu re
ģistrācijas informācijas prasību nolūkā
potenciālais reģistrācijas saņēmējs no A
ģentūras ievāc ziņas, vai par šo vielu nav 
jau iesniegta reģistrācija. Viņš līdz ar jaut
ājumu iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto 
informāciju:

a) viņa identitāte,

b) vielas identitāte, kā norādīts IV pielikuma 
2.1. un 2.3. iedaļā,

c) kuras prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus saistībā ar 
mugurkaulniekiem, kas viņam būtu jāveic,

d) kuras prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus, kas viņam būtu j
āveic.

a) savu identitāti,
b) vielas identitāti, kā ir norādīts 
IV pielikuma 2.1. un 2.3. iedaļā,

c) to, kādas prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus saistībā ar 
mugurkaulniekiem, kas viņam būtu jāveic.
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Pamatojums

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance.
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have 
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)).

The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates..

Grozījums Nr. 34
24. PANTA 4. PUNKTS

4. Ja šī pati viela iepriekš nav reģistrēta, A
ģentūra attiecīgi informē potenciālo reģistr
ētāju.

4. Ja Aģentūra ir pārliecināta, ka potenci
ālais reģistrācijas saņēmējs plāno šo vielu 
ražot vai ievest, tā pārbauda, vai Komisijai 
jau ir pieejama informācija par 
mugurkaulnieku testēšanu atbilstoši 
1. punkta c) apakšpunktam, kā arī vai jau 
iepriekš ir iesniegts pieteikums saskaņā ar 
1. punktu. Ja tā nav, Aģentūra nosūta 
pieprasījumu dalībvalstu atbildīgajām iest
ādēm, vai tām ir pieejami dati vai cita veida 
informācija. Aģentūra informē potenciālo 
reģistrācijas saņēmēju par savas pārbaudes 
rezultātiem.

Pamatojums

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.  It is important 
for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture the substance 
(avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors.
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

Grozījums Nr. 35
24. PANTA 5. PUNKTS
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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 reģistrācijas saņēmēju(-
s), lai noskaidrotu, vai viņš(-i) vēlas, ka 
atklāj viņa(-u) vārdu/nosaukumu. Ja viņš
piekrīt, Aģentūra bez kavēšanās potenci
ālajam reģistrācijas saņēmējam dara zināmus 
iepriekšējā(-o) reģistrācijas saņēmēja (-u) v
ārdu /nosaukumu/ un adresi. Jebkurā gad
ījumā Aģentūra nekavējoties dara zināmus
viņu iesniegtos attiecīgos pētījumu 
kopsavilkumus vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam gad
ījumam, kas saistīti ar mugurkaulnieku testē
šanu.

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 reģistrācijas sa
ņēmēju par iepriekšējo reģistrācijas saņēm
ēju iesniegtajiem attiecīgajiem pētījumu 
kopsavilkumiem vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumiem atbilstoši konkrētajam gad
ījumam, kas nav saistīti ar mugurkaulnieku 
testēšanu, par kuriem iepriekšējie reģistr
ācijas saņēmēji ir devuši apstiprinošu deklar
āciju 9. panta a) punkta x) apakšpunkta 
izpratnē.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu iepriekš
ējiem reģistrētājiem potenciālā reģistrētāja v
ārdu /nosaukumu/ un adresi.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu iepriekš
ējiem reģistrācijas saņēmējiem potenciālā re
ģistrācijas saņēmēja vai tā pārstāvja kā treš
ās personas, kura ir iecelta atbilstīgi 
23. panta 4.a (jaunam) punktam, 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. 36
24. PANTA 6. PUNKTS
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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 un ja 
atklāšanu neierobežo 102. panta, 
115. panta 2. punkta un 116. pants, Aģent
ūra bez kavēšanās dara zināmu abiem potenci
ālajiem reģistrācijas saņēmējiem otra potenci
ālā reģistrācijas saņēmēja vārdu 
/nosaukumu/ un adresi un informē par pēt
ījumiem, kas saistīti ar mugurkaulniekiem, 
par ko viņi attiecīgi ir interesējušies.

Pamatojums

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
users go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration.

Grozījums Nr. 37
25. PANTA 1. PUNKTS

-1. Ja mugurkaulnieku testi jau ir veikti vai 
kāds cits reģistrācijas saņēmējs ir jau uzs
ācis testēšanu, potenciālais reģistrācijas sa
ņēmējs nedrīkst atkārtot testus vai veikt š
ādus pētījumus.
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-1.a Šajos gadījumos Aģentūra vai valsts 
iestāde sazinās ar mugurkaulnieku testē
šanas datu īpašnieku(-iem) vai to/tiem, kur
š(-i) ir  uzsācis(-uši) eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, lai noskaidrotu, vai viņ
š/viņi piekrīt, ka tiek atklāta viņa/viņu 
identitāte. Ja atbilde ir pozitīva, Aģentūra 
potenciālajam reģistrācijas saņēmējam 
dara zināmus mugurkaulnieku 
eksperimentēšanas datu īpašnieka(-u) vai t
ā/to, kas pašreiz veic eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vārdu/nosaukumu/ un 
adresi, kā arī to, vai ir iesniegti attiecīgo pēt
ījumu kopsavilkumi vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumi un kādi tie ir.

-1.b Ja atbilde ir negatīva, Aģentūra, iev
ērojot konfidencialitāti atbilstoši 
116. pantam, sāk nākamajos punktos izkl
āstīto procedūru.

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

1. Ja iepriekšējais reģistrācijas saņēmējs 
piekrīt, potenciālais reģistrācijas saņēmējs l
ūdz iepriekšējam reģistrācijas saņēmējam 
informāciju, kas ir saistīta ar mugurkaulnieku 
testiem, kādi viņam ir nepieciešami reģistr
ācijas nolūkā.

Pamatojums
Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 

potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis.
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases.
This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated.
The importance of this principle justifies a separate paragraph.  
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act).
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
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previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce.

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Grozījums Nr. 38
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 saistīb
ā ar konkrēto pētījumu. Pēc potenciālā re
ģistrētāja pieprasījuma Aģentūra pieņem l
ēmumu par attiecīgo pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darī
šanu pieejamu potenciālajam reģistrētājam, 
saņemot apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no pēd
ējā uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrācijas saņēmēja(-u) rīc
ībā ir 1 mēnesis pēc 4. punktā minētās inform
ācijas saņemšanas, lai informētu potenciālo re
ģistrācijas saņēmēju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrācijas saņēmēja piepras
ījuma Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā gad
ījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrācijas saņēmējam, sa
ņemot apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam re
ģistrācijas saņēmējam(-iem) ir samaksājis 
25. panta 8.a punktā minēto 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. 39
25. PANTA 6. 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 reģistrācijas saņēmējs(-i)
nedara zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrācijas saņēmējam un Aģentūrai 
5. punktā noteiktajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darī
šanu pieejamu potenciālajam reģistrācijas sa
ņēmējam. Iepriekšējais reģistrācijas saņēm
ējs(-i) attiecībā uz 25. panta 8.a punktā min
ēto summu var izvirzīt pret potenciālo re
ģistrācijas saņēmēju prasību, ko izskata 
valstu tiesas.

Pamatojums

This follows from the previous amendment on Article 25.

Grozījums Nr. 40
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 reģistr
ācijas nogaidīšanas periodu jaunajam reģistr
ācijas saņēmējam pagarina par periodu, kas 
atbilst vajadzīgo pētījumu un nepieciešamo 
analīžu veikšanas faktiskajam laikam, ja 
iepriekšējais reģistrācijas saņēmējs tā
pieprasa.

Pamatojums

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data.

Grozījums Nr. 41
25. PANTA 8.A PUNKTS (jauns)
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Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, ko 
izmanto izmaksu kopīgai segšanai gad
ījumos, kad puses nevar savstarpēji 
vienoties. Šādām pamatnostādnēm jābūt 
taisnīgām un pārredzamām un jāatspoguļo 
gan iesaistīto pušu skaits, gan arī to attiec
īgie ražošanas apjomi.

Grozījums Nr. 42
26. PANTA 1. PUNKTS

1. Lai gūtu labumu no 21. pantā paredzētā
pārejas režīma, katrs potenciālais pak
āpeniski ieviešamas vielas reģistrētājs 
iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto inform
āciju Aģentūras noteiktajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

1. Lai iepriekš reģistrētu pakāpeniski ievie
šamu vielu, ražotājs vai importētājs, kas ra
žo vai ieved vielu, kuras daudzums gadā
sasniedz vismaz vienu tonnu, vielu sarakstu 
veidošanai un daļējai ietveršanai Aģentūras 
datu bāzē iesniedz visu šeit minēto inform
āciju Aģentūras noteiktajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

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

a) saskaņā ar 9. panta a) punkta i) un 
ii) apakšpunktu iesniedzamā informācija 
par ražotāju vai importētāju un par vielu,

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

b) saskaņā ar 9. panta a) punkta iii) apak
špunktu iesniedzamā informācija par vielas 
lietojumu,  

c) paredzamais galīgais reģistrācijas/tonnā
žas diapazona termiņš,

c) zināmā lietojuma iedalīšana lietojuma 
un kaitīgās iedarbības kategorijās saskaņā
ar I aa pielikumu,

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību nor
āde, attiecībā uz kurām viņam ir attiecīgi p
ētījumi vai pieejama informācija reģistr
ācijas informācijas prasību nolūkā, ja ir,

d) ražotāja vai importētāja rīcībā esošie vai 
viņam zināmie fizikālie un ķīmiskie dati, kā
arī toksikoloģiskie dati, kas satur vismaz 
informāciju atbilstīgi V pielikumam,

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

e) saskaņā ar 9. panta a punkta iv) apak
špunktu iesniedzamā informācija par vielas 
klasificēšanu un marķēšanu,

ea) priekšlikumi tālākām vielas pārbaud
ēm, lai apzinātu zināmu vai iespējamu 
risku, ja ražotājam vai importētājam tāds ir 
zināms, un
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eb) priekšlikums atbilstīgi 9. panta 
c) punktam par vielas iespējamo klasificē
šanu.

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

Pamatojums

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Grozījums Nr. 43
26. PANTA 2. PUNKTS

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

2. Lai varētu atsaukties uz 21. pantā
noteiktajiem termiņiem, informācija j
āiesniedz ne vēlāk kā gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā:

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā termi
ņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām viel
ām, ko ražo vai importē 1000 tonnu vai liel
ākā apjomā vienā gadā,

a) mēneša laikā pēc pirmsreģistrācijas f
āzes nobeiguma Aģentūra publisko saskaņ
ā ar 26. panta 1. punktu pieteikto vielu 
sarakstu, norādot vielas apzīmējumu un 
CAS numuru, kā arī to, vai vismaz vienam 
ražotājam vai importētājam šī viela jāre
ģistrē 5 gadu laikposmā;
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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. 

b) izņēmuma gadījumos ražotāji vai import
ētāji var informēt Aģentūru par 
pamatotiem papildinājumiem vai 
labojumiem sešu mēnešu laikā pēc pak
āpeniski ieviešamo vielu saraksta publicē
šanas saskaņā ar 2. punkta a) apak
špunktu. Tiesības izmantot termiņa pagarin
ājumu ir jāpamato. Mēneša laikā Aģentūra 
atkārtoti publicē pakāpeniski ieviešamo 
vielu galīgo sarakstu.

Pamatojums

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Grozījums Nr. 44
26. PANTA 3. PUNKTS

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

3. Iesniedzot pirmsreģistrēšanas 
dokumentus, jāmaksā nodeva, kuras noteik
šanā ņem vērā iesniegto informāciju.

Pamatojums

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.
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Grozījums Nr. 45
26. PANTA 4. PUNKTS

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.

Svītrots

Pamatojums

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Grozījums Nr. 46
26. PANTA 5. PUNKTS

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 dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm ir piekļuve šiem 
datiem.

5) Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē.  Ja datu atkl
āšanu neierobežo 102o. panta, 115o. panta 
2o punkta un 116.o panta nosacījumi, tad tā
piešķir 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 dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm un pakārtotajiem 
lietotājiem ir piekļuve šiem datiem.

Grozījums Nr. 47
26.A PANTS (jauns)

26.A pants
Kompetence un tiesiskā aizsardzība
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1. Lēmumu pieņemšana attiecībā uz šo 
sadaļu ir Aģentūras kompetencē, ja nav 
noteikts citādi.
2. Aģentūras lēmumus var apstrīdēt atbilst
īgi 87o., 88o. 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. 48
27. PANTS

27. pants
Vielu informācijas apmaiņas forumi

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

Svītrots

2. Katra Sief mērķis ir samazināt līdz 
minimumam testu dublēšanos informācijas 
apmaiņas rezultātā. Sief dalībnieki pār
ējiem dalībniekiem sniedz informāciju par 
esošajiem pētījumiem, atsaucas un pārējo 
dalībnieku pieprasījumiem pēc inform
ācijas, kolektīvi nosaka turpmāku pētījumu 
nepieciešamību un organizē to veikšanu.

Pamatojums

Because of the central role of the Agency in collating information on substances, this article 
can be deleted. In this way, too, the very controversial connected problems, mainly of a civil 
law nature, become irrelevant.

Grozījums Nr. 49
29. PANTA 1. PUNKTA 1A DAĻA (jauna)
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Tas neattiecas uz vielām un preparātiem, 
ko laiž apgrozībā, tās vienreizēji piegādājot 
zinātniskajiem pētījumiem un izstrādēm 
mazāk par 1 kg gadā.

Pamatojums

It is disproportionate to require a safety data sheet to be issued for minimal quantities or for 
a one-off consignment.

Grozījums Nr. 50
29. PANTA 3. PUNKTA 1. DAĻA

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

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

Pamatojums

When hazardous substances are involved, a safety data sheet should be sent automatically to 
downstream users.

Grozījums Nr. 51
29. PANTA 6. PUNKTA 2. DAĻA

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

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

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values and conditions of use .

Grozījums Nr. 52
29. PANTA 8. PUNKTA IEVADDAĻA

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

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

Pamatojums

Needless expenditure would be incurred if safety data sheets had to be sent out again purely 
because the regulation had entered into force, even when users already had them.

Grozījums Nr. 53
30. PANTA 1. PUNKTA A) LĪDZ D) APAKŠPUNKTI

a) 18. panta 1. punktā norādītais reģistr
ācijas numurs (-i), ja ir,
b) vai uz vielu attiecas licencēšana un jebk
āda plašāka informācija par piešķirtu vai 
atteiktu licencēšanu saskaņā ar VII sadaļu šaj
ā piegādes ķēdē,

b) vai uz vielu attiecas licencēšana un jebk
āda plašāka informācija par piešķirtu vai 
atteiktu licencēšanu saskaņā ar VII sadaļu šaj
ā piegādes ķēdē,

c) plašāka informācija par jebkuriem ierobe
žojumiem, kas uzlikti saskaņā ar VIII sadaļu,

c) plašāka informācija par jebkuriem ierobe
žojumiem, kas uzlikti saskaņā ar VIII sadaļu,

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša inform
ācija par vielu, kas nepieciešama, lai dotu 
iespēju noteikt un piemērot attiecīgus riska p
ārvaldības pasākumus.

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša inform
ācija par vielu, kas nepieciešama, lai pak
ārtoto lietotāju gadījumā dotu iespēju 
noteikt un piemērot attiecīgus riska pārvald
ības pasākumus.

Pamatojums
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It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Grozījums Nr. 54
30. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

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 
elektroniski vēlākais pirmajā vielas piegādes 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Piegādāt
āji šo informāciju atjaunina un bez kavēšanās 
dara to zināmu lejup pa piegādes ķēdi 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.

Pamatojums

Adapting to new technologies.

Grozījums Nr. 55
31. PANTA IEVADDAĻA

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

Ja netiek atklāta konfidenciāla inform
ācija, kas aizsargāta ar 116. pantu, visi 
vielas vai preparāta piegādes ķēdes dalībnieki 
dara zināmu nākamajam dalībniekam 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 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance.  For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
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having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors.

Grozījums Nr. 56
31.A PANTS (jauns)

31.a pants
Pienākums paziņot informāciju par vielām 

izstrādājumos

1. Vielu un preparātu piegādes ķēdes dal
ībniekam, kurš iekļauj kādā izstrādājumā
vielu, kas atbilst 54. panta a) – d) punkta 
kritērijiem vai klasificēta saskaņā ar 
54. panta f) punktā minētajiem kritērijiem, 
vai arī atbilst nekaitīguma datu veidlapu 
izstrādes un/vai informācijas kritērijiem 
saskaņā ar 29. un 30. pantu, reizē ar nekait
īguma datu veidlapu jāpaziņo šī inform
ācija profesionāliem klientiem, kuri 
nodarbojas ar šī izstrādājuma tālāko apstr
ādi, ja klienti šo informāciju pieprasa.
2. Izstrādājuma piegādātājam jāziņo patēr
ētājam par izstrādājumā esošu vielu, ja šī
viela atbilst 54. pantā noteiktajiem licencē
šanas kritērijiem vai informācijas paziņo
šanas kritērijiem saskaņā ar 29. un 
30. pantu, ja atsevišķos gadījumos patērēt
ājs šādu informāciju pieprasa.

Pamatojums

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation.

Grozījums Nr. 57
33. PANTS
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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.

Visi piegādes ķēdes dalībnieki apkopo un 
glabā visu informāciju, kas viņiem nepiecie
šama, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 
šo regulu uz vismaz 5 gadu periodu pēc tam, 
kad viņi beidzamo reizi ražojuši, importējuši, 
piegādājuši vai lietojuši vielu tīrā veidā vai 
preparātā. Visi piegādes ķēdes dalībnieki bez 
kavēšanās sniedz šo informāciju vai dara to 
pieejamu (svītrojums) pēc Aģentūras piepras
ījuma, neierobežojot II un VI sadaļas 
noteikumus.

Pamatojums

The obligation to keep all REACH information for ten 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. 58
34. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Pirms uzsāk kādas vielas lietošanu, pak
ārtotais lietotājs pārliecinās, vai tā
lietojums atbilst kādai no reģistrācijā izvērt
ētai vai vielu sarakstā saskaņā ar 
26.a panta 3.-5. punktu ietvertai lietojuma 
vai kaitīgās iedarbības kategorijai.

Pamatojums

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Grozījums Nr. 59
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.

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir tiesības 
lietojumu, kas neatbilst izvērtētai vai iepriek
š reģistrētai lietojuma vai kaitīgās iedarb
ības kategorijai, darīt zināmu rakstveidā ra
žotājam, importētājam vai pakārtotajam lietot
ājam, kurš viņam piegādā vielu ar mērķi to
padarīt par noteiktu lietojumu, kā minēts 
3. panta 25. punktā un 3. panta 30. punktā. 
. Tā rīkojoties, pakārtotais lietotājs sniedz 
pietiekamu informāciju, lai dotu iespēju
savam piegādātājam šo lietojumu klasificēt 
atbilstīgi kādai I aa pielikuma lietojuma un 
kaitīgās iedarbības kategorijai, kā arī
sagatavot sava lietojuma kaitīguma izvērt
ējumu piegādātāja ķīmiskās drošības novērt
ējumā vai aizpildot nekaitīguma datu 
veidlapu.

Pamatojums
This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Grozījums Nr. 60
34. PANTA 4. PUNKTA 1. UN 2. DAĻA

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

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā veid
ā, vai preparātā attiecībā uz jebkuru 
lietojumu, kas ir ārpus nekaitīguma datu 
veidlapā ierosinātajām 3. panta 30. punktā
definētajām vielas lietojuma un iedarbības 
kategorijām, sagatavo pats savu nekait
īguma datu veidlapu atbilstīgi 
Ia pielikumam, ņemot vērā atšķirīgo 
lietojumu. Šādi rīkojoties, pakārtotajam 
lietotājam šis atšķirīgais lietojums jāklasific
ē atbilstīgi kādai I aa pielikuma lietojuma 
un kaitīgās iedarbības kategorijai. Tas 
attiecas tikai uz vielām, kuru izmantotais 
daudzums pārsniedz 1o tonnu gadā.

Ja pakārtotais lietotājs ievieš vai iesaka kait
īgas iedarbības ierobežošanas scenāriju, 
kurā kā minimums ietverti viņam ierosin
ātajā kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijā aprakstītie nosacījumi, viņam nav 
nepieciešams sagatavot ķīmiskās drošības zi
ņojumu.

Ja pakārtotais lietotājs izmanto vielu attiecīb
ā uz klasificētu kaitīgās iedarbības 
kategoriju vai arī iesaka šādu kategoriju, vi
ņam nav nepieciešams sagatavot ķīmiskās 
drošības ziņojumu.
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Pamatojums

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report; 
drawing up a safety data sheet is enough.

Grozījums Nr. 61
34. PANTA 5. PUNKTS

5. Visi pakārtotie lietotāji nosaka, piemēro 
un atbilstošā gadījumā iesaka piemērotus pas
ākumus, kā adekvāti kontrolēt riskus, kas 
noteikti vienā no šeit minētajiem gad
ījumiem:

5. Visi pakārtotie lietotāji nosaka, piemēro 
un atbilstošā gadījumā iesaka piemērotus pas
ākumus, kā adekvāti kontrolēt riskus, kas 
noteikti viņa nekaitīguma datu veidlapā.

a) viņam nodotajā drošības datu lapā (-ās),
b) viņa paša ķīmiskās drošības ziņojumā.

Pamatojums

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Grozījums Nr. 62
34. PANTA 6. PUNKTS

6. Pakārtotie lietotāji uztur savus ķīmiskās 
drošības ziņojumus pieejamus un atjaunin
ātus.

6. Pakārtotie lietotāji nodrošina pieeju savai
nekaitīguma datu veidlapai un atjaunina to.

Pamatojums

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Grozījums Nr. 63
34. PANTA 7. PUNKTS

7. 13. panta 2. un 5. punkta noteikumus 
piemēro mutatis mutandis.

Svītrots

Pamatojums
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The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Grozījums Nr. 64
34.A PANTS (jauns)

34.a pants
Tādas testēšanas metožu veicināšana, kurā

neizmanto dzīvniekus

Saskaņā ar mērķi veicināt dzīvnieku testē
šanas aizstāšanu ar citām metodēm 
Komisijai, dalībvalstīm un ražotājiem ir j
āpalielina resursi un jāveic centieni, lai pa
ātrinātu tādu alternatīvu metožu izstrādi un 
ieviešanu, kas aizstātu dzīvnieku testēšanu.

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. 65
35. PANTA VIRSRAKSTS UN 1. PUNKTS

Pakārtoto lietotāju pienākums darīt zināmu
informāciju

Pakārtoto lietotāju pienākums sniegt inform
āciju Aģentūrai

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, 
ko reģistrējis dalībnieks augšup piegādes ķ
ēdē saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi pak
ārtotie lietotāji Aģentūrai dara zināmu šī
panta 2. punktā norādīto informāciju, ja vi
ņiem ir nodota drošības datu lapa, kurā iek
ļauts kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijs un pakārtotais lietotājs izmanto 
vielu ārpus šajā kaitīgās iedarbības ierobe
žošanas scenārijā aprakstītajiem nosac
ījumiem.

1. Ja 34. panta 2. punktā ir paredzēts 
lietojums, kas atšķiras no ražotāja vai 
importētāja noteiktās lietojuma un kaitīgās 
iedarbības kategorijas, pirms šī atšķirīgā
lietojuma uzsākšanas ir jāziņo Aģentūrai.

Pamatojums

Linked to amendment to Article 34.
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Grozījums Nr. 66
35. PANTA 2. PUNKTS

2. Pakārtotā lietotāja ziņotajā informācijā iek
ļauj šādu informāciju Aģentūras norādītajā
formātā saskaņā ar 108. pantu:

2. Pakārtotā lietotāja ziņotajā informācijā iek
ļauj šādu informāciju Aģentūras norādītajā
formātā saskaņā ar 108. pantu:

a) viņa identitāte un kontaktinformācija, a) viņa identitāte un kontaktinformācija,

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

b) 18. panta 1. punktā norādītais reģistrācijas 
numurs(-i) vai pirmsreģistrācijas numurs 
atbilstīgi 26.a panta 1. punktam, ja ir,

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

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

d) ja zināms, ražotāja (-u) vai importēt
āja (-u) identitāte,

d) ja zināms, ražotāja(-u) vai importēt
āja(-u) identitāte,

e) īss vispārējs lietojuma (-u) apraksts, e) īss vispārējs lietojuma(-u) apraksts, 
tostarp atbilstīgās lietojuma un kaitīgās 
iedarbības kategorijas saskaņā ar 
I aa pielikumu,

Pamatojums

Linked to the amendment to Article 34.

Grozījums Nr. 67
64. PANTA 1. 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 XVII pielikumā paredz
ēts 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 ir vajadzīgs uz produktu un 
procesu orientētai pētniecībai un attīstībai.
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Pamatojums

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

Amendments 68
66. PANTA 3. PUNKTS

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

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

a) piebildumus par tehnisko dokumentāciju 
un ierosinātajiem ierobežojumiem,

a) komentārus par tehnisko dokumentāciju 
un ierosinātajiem ierobežojumiem,

b) sociāli ekonomisku analīzi vai informāciju, 
kas šādā analīzē var būt noderīga attiecībā uz 
ierosinātajiem ierobežojumiem, pārbaudot to 
pozitīvās un negatīvās puses. Šādai analīzei 
vai informācijai jāatbilst XV pielikuma 
noteikumiem.

b) sociāli ekonomisku analīzi vai informāciju, 
kas šādā analīzē var būt noderīga attiecībā uz 
ierosinātajiem ierobežojumiem, pārbaudot to 
pozitīvās un negatīvās puses. Šādai analīzei 
vai informācijai jāatbilst XV pielikuma 
noteikumiem.
ba) 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

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

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
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Grozījums Nr. 69
69. PANTA 2. PUNKTS

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

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē. 
Publicētajos atzinumos nedrīkst būt nekāda 
konfidenciāla komercinformācija.

Grozījums Nr. 70
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/authorization 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 maximize benefits, decisions must take into account these factors.

Grozījums Nr. 71
116. PANTA 1. PUNKTA IEVADDAĻA

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad ražot
ājs vai importētājs norāda pretējo:

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 72
116. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

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

Svītrots

Pamatojums

Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort.

Grozījums Nr. 73
116. PANTA 2. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

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

d) saiknes starp ražotāju vai importētāju un 
viņa pakārtotajiem lietotājiem gan augšup, 
gan lejup pa piegādes ķēdi un starp visiem 
ķēdes dalībniekiem.

Pamatojums

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.

Grozījums Nr. 74
116. PANTA 2. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) noteikta iepriekšējo ķīmiskas vielas re
ģistrācijas saņēmēju identitāte;

Grozījums Nr. 75
116. PANTA 2. PUNKTA DB) APAKŠPUNKTS (jauns)

db) pakārtotā lietotāja tieši reģistrētie 
lietojumi.

Grozījums Nr. 76
117. PANTA IEVADDAĻA UN A) APAKŠPUNKTS
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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 181a. 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 valsts iestādei vai 
starptautiskai valstiskai organizācijai saskaņā
ar nolīgumu, kāds noslēgts starp Kopienu un 
attiecīgo trešo pusi atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) 
Nr. 304/2003 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 valstiska sadarbība ties
ību aktu ieviešanas vai pārvaldības jomā
attiecībā uz šajā regulā minētajām ķimikālij
ām,

Pamatojums

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Grozījums Nr. 77
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 Aģentūras noteiktajām 
pamatnostādnēm dalībvalstu atbildīgās iest
ādes informē visu sabiedrību par riskiem, ko 
rada vielas, ja tas uzskatāms par nepiecie
šamu cilvēku veselības un vides aizsardzības 
nolūkā.

Pamatojums

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
protective measures to be taken.

Grozījums Nr. 78
121. PANTS
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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. Īpaši iesaista un 
informē mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU) un pakārtotos lietotājus.

Pamatojums

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