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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš Komisija 2003. gada 29. oktobrī iesniedza savu nolikuma projektu par ES politikas attiec
ībā uz ķimikālijām pārveidi, pamatā ir valdījusi vienprātība attiecībā uz vajadzību pārskatīt pa
šreizējos juridiskos nosacījumus, kas regulē ķimikāliju drošu lietošanu Eiropas Savienībā. Tom
ēr teksta projekts ir izraisījis būtisku pretestību attiecībā uz veselu virkni jautājumu. Galvenā
kritika ir vērsta pret Komisijas izvēlēto metodoloģiju vielu reģistrēšanai, sakarā ar ko inform
ācijas prasības, pirmkārt, ir pamatotas ar ražotās vai importētās vielas apjomu. 

Nolikuma projektam būs neparasti tālejošas sekas. Tas ietver ne tikai ķimikāliju rūpniecību un t
ās pakārtotos lietotājus, bet arī metālapstrādes rūpniecību, motorizēto transporta līdzekļu r
ūpniecību, tekstilrūpniecības sektoru u.c. Nolikuma projekts ietekmē vielu ražotājus tikpat lielā
mērā kā izplatītājus, pakārtotos lietotājus un importētājus, t.i., visus tos, kuru uzņēmējdarbība 
ir saistīta ar ķimikālijām - izņemot nedaudzus konglomerātus, galvenokārt mazās un vidējās 
kompānijas, tostarp tirgotājus. 

Komisijas projekta teksta nepilnības

Komisija ir sastapusies ar visapņēmīgāko pretestību sistēmā, ko tā piedāvā vielu reģistrācijai. 
Komisija savieno informācijas līmeni, kas jāiesniedz reģistrētājam, ar saražotās vai importētās 
vielas apjomu. Informācijas prasības sākas ar saražoto vai importēto apjomu - 1 tonna gadā -
un soli pa solim palielinās līdz saražotajam vai importētajam apjomam10 tonnas gadā, 
100 tonnas gadā un 1000 tonnas gadā.

Komisijas pieejas kritiskā nepilnība ir tā, ka tiek prasīti dati, kas nav saistīti ar faktiskajiem vielu 
radītajiem riskiem. Datu prasības pieaug, jo tiek pārsniegti apjomu sliekšņi, ko turklāt vajag 
attaisnot ar pieaugošo risku cilvēkiem un apkārtējai videi.

Šai pieejai, kas pamatota uz apjomu, ir nevēlamas sekas. Tiešās izmaksas tikai par informācijas 
piegādi par vielu svārstās no € 20 000 līdz € 400 000 atkarībā no datu prasībām, kas pamatotas 
uz apjomu. Neizbēgamas tā sekas, īpaši attiecībā uz maziem ražošanas apjomiem, ir tas, ka re
ģistrācijas izmaksas daudzos gadījumos būs absolūti neproporcionālas apgrozījumam. Rezultāt
ā jābaidās, ka ievērojamu daudzumu vielu – aprēķini sasniedz 20% – un ražojumu izņems no 
tirdzniecības. Tāpēc Komisijas apjoma sliekšņa metode kļūdaini stimulē vielas izvēli, kas 
pamatota uz reģistrācijas izmaksām, nevis uz vielas riskantumu.

Projekta sagatavotāja priekšlikums uzlabojumam

Tāpēc projekta sagatavotājs ierosina papildināt Komisijas apjoma sliekšņus ar faktoriem, kas 
pamatoti uz risku. Jaunā koncepcija neaplūko katru iespējamu vielas lietošanas gadījumu, bet 
koncentrē datu prasības uz tipiskiem iedarbības veidiem, kam pakļauti cilvēki un apkārtējā vide 
saistībā ar noteiktām lietošanas kategorijām. Tipiskas iedarbības situācijas, kam vajadzīgi vien
ādi aizsardzības līdzekļi, sagrupē. Šie ir galvenie absorbcijas veidi (caur muti, caur ādu vai 
ieelpojot), kas saistīti ar cilvēkiem, un ceļi, pa kuriem vielas nonāk apkārtējā vidē (gaiss, ūdens 
vai augsne), ko katrā atsevišķā gadījumā papildina iedarbības ilgums (vienreiz vai īstermiņā, 
neregulāri, atkārtoti vai ilgtermiņā). Šo iedarbības kategoriju ietvaros individuālos lietošanas 
gadījumus sagrupē pēc lietošanas jomām (rūpnieciska, komerciāla vai privāta lietošana). Ja visi 
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procesa dalībnieki, sākot ar ražotāju un beidzot ar pēdējo lejupējo lietotāju, darbotos saskaņā
ar šīm iedarbības un lietošanas kategorijām, sākotnējā riska novērtējumam vajadzētu tikai 
pamata datu kopumu. Tajā jāsniedz vielas svarīgākās fizikāli-ķīmiskās īpašības un tās bīstamā
ietekme uz cilvēkiem un apkārtējo vidi. Turpmākās datu prasības, it īpaši turpmākie testi, j
āpamato uz individuāliem iedarbības scenārijiem. Pieaugoši iedarbības līmeņi nozīmētu stingr
ākas reģistrācijas procesa prasības attiecībā uz laiku un saturu.

Vienlaikus šī pamata informācija ļauj Aģentūrai klasificēt vielas reģistrēšanai grupās atbilstīgi 
to raksturīgajam riskam un tādējādi noteikt reģistrācijas prioritātes. Izmantojot šo sistēmu, arī
visu pašreizējo vielu reģistrāciju, ko satur REACH, jāpabeidz 11 gadu laikā.

Pārveidotās pieejas priekšrocības

Saskaņā ar šo pieeju reģistrācijas sistēmas sākuma punkts nav vielas apjoms, bet gan ar to saist
ītais risks. Tādējādi ar reģistrāciju saistītās izmaksas samazināsies, taču tas nenotiks uz vesel
ības un vides aizsardzības rēķina. Veicot risku novērtējumu, ražotājiem un lietotājiem vairs 
nevajadzēs koncentrēt uzmanību uz plašo individuālās lietošanas dažādību, bet gan uz viegli 
vadāmu kategoriju apjomu. Tas samazinās lejupējam lietotājam noderīgo paziņojumu prasības 
un atvieglos informācijas plūsmu ražošanas ķēdē. Vienlaikus tiks labāk aizsargāta biznesa 
konfidencialitāte un komerciāli svarīga informācija. Bez tam būs lielāks elastīgums attiecībā uz 
vielu lietošanu un pieejamību, un tas jūtami samazinās nevēlamās ekonomiskās sekas, kad 
vielas pazūd no tirdzniecības tikai tāpēc, ka testēšanas un reģistrācijas izmaksas ir komerciāli 
nepastāvīgas. Ar šo pieeju var ievērojami samazināt arī dzīvnieku testēšanu. Tādējādi iedarb
ības un lietošanas kategoriju apvienošana ar pamata informācijas komplektu rada efektīvu cilv
ēku un vides aizsardzības instrumentu, kas ir mērķtiecīgāks attiecībā uz pašreizējo iedarbību, 
un tas vienlaikus samazina gan firmu, gan varas institūciju resursu un administrācijas pilnās 
izmaksas.

Ja Komisija vēlas sasniegt pašas izvirzīto mērķi saglabāt un veicināt ES ķīmiskās rūpniecības 
konkurētspēju, REACH projekta tekstam jākļūst praktiskākam, vieglāk izmantojamam, lētākam 
un ticamākam pieņemtās sistēmas izteiksmē. Jauno ķimikāliju politikai jākalpo cilvēka veselības 
un apkārtējās vides aizsardzībai, bet tai ir arī jāveicina ieguldījumu un jaunievedumu apstākļi, 
kas faktiski ļautu radīt jaunas darbavietas un kompānijas, neļaujot pazust jau pastāvošajām. Tā
ir daļa no REACH pieejas, kas savieno datu prasības ar vielai raksturīgo risku, nevis ar faktu, 
ka ne visi zinātniski iespējamie atklājumi par katru vielu ir pieejami. Pieņemot atšķirīgu vielu re
ģistrācijas sistēmu, šis atzinums mēģina pienācīgi novērtēt šo prasību.

GROZījumi

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja prasa Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejai kā atbildīgajai komitejai savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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3. a apsvērums (jauns)

3. a) Saskaņā ar rīcības plānu, ko 
2002. gada 4. septembrī pieņēma 
Johanesburgas Pasaules samits par ilgtspēj
īgu attīstību, līdz 2020. gadam ķimikālijas j
āražo un jāizmanto tādā veidā, kas 
neapdraud cilvēku veselību un vidi.

Pamatojums

Jaunajai ķimikāliju likumdošanai attiecībā uz REACH jāievēro starptautiskās saistības attiec
ībā uz ķimikālijām, ko 2002. gadā pieņēma Pasaules samits par ilgtspējīgu attīstību. 

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. Vadības atbildība par riskiem, kas saistīti 
ar vielām un informāciju attiecībā uz šiem 
riskiem, jāuzņemas uzņēmumiem, kas šīs 
vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto. 

Pamatojums

Ievada jēdziena “pienākums rūpēties” ieviešanu turpmākajos grozījumos. 

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

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. Aģentūrai šādas vielas jānov
ērtē, ja tai radušās aizdomas, ka šādas vielas 
rada veselības vai vides apdraudējumu.

Pamatojums

Aģentūrai jāveic vielu novērtēšana centralizēti, lai nodrošinātu vienotus novērtēšanas krit
ērijus. Tādēļ būtiski jānostiprina Aģentūras pozīcijas un precīzi jāizskaidro mehānismi sadarb
ībai starp Aģentūru un nacionālajām varas iestādēm. 
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Grozījums Nr. 4
15. a apsvērums (jauns)

15. a) Aģentūrai jāgarantē uzņēmumiem 
juridiskā skaidrība un tādēļ tai vienīgajai j
ābūt kompetentai par tā riska novērtējumu, 
kas saistīts ar vielām, un par testu rezult
ātiem. Tas nozīmē arī to, ka pierādījumu 
slogs gulstas uz to uzņēmumu vai dal
ībvalsti, kas prasa Aģentūrai veikt novērt
ējumu. 

Pamatojums

Ir vajadzīgi vienoti, uzticami un juridiski skaidri nosacījumi vielu novērtēšanai un lēmumu 
ieviešanai visā Eiropas Savienībā. Tos var garantēt vienīgi spēcīga Aģentūra. 

Grozījums Nr. 5
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. Atbildība par pienākuma rūpēties 
izpildi, pirmkārt, jāuzliek uzņēmumiem, kas 
vielas ražo vai importē, taču tikai tādā gad
ījumā, ja ražoto vai eksportēto vielu 
daudzums pārsniedz konkrētu apjomu, lai uz
ņēmumi varētu uzņemties ar izvērtējumu 
saistīto slodzi. Šie uzņēmumi veic nepiecie
šamos risku pārvaldības pasākumus atbilstoši 
savam novērtējumam attiecībā uz ražotajām 
vai eksportētajām vielām un pa piegādes ķēd
ēm iesniedz atbilstošas rekomendācijas. Tas 
ietver tādus pasākumus kā pārredzams un 
atbilstīgs apraksts, dokumentācija un 
informācija par riskiem, ko izraisa šo vielu 
ražošana, lietošana un pārdošana. 

Pamatojums

Sākotnējā grozījuma Nr. 3 pārformulējums. Ražotāji pa piegādes ķēdi nodod savus ieteikumus 
riska vadības pasākumiem. Lietotāji lemj par atbilstīgu ieviešanu. Atsauce uz drošākās 
pieejamās vielas izvēli ir lieka, jo tas notiek loģiski un tā, kā to prasa veiktie pasākumi. 
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Grozījums Nr. 6
17. apsvērums

17. Lai efektīvi uzņemtos vielu ķīmiskās droš
ības izvērtējumu, vielu ražotāji un importētāji 
iegūst informāciju par šīm vielām, nepiecie
šamības gadījumā veicot jaunus testus.

17. Lai efektīvi uzņemtos vielu ķīmiskās droš
ības izvērtējumu, vielu ražotāji un importētāji 
iegūst vajadzīgo informāciju par šīm vielām
riska novērtējuma un drošas lietošanas, kas 
pamatota ar faktisko iedarbību, nolūkā, 
nepieciešamības gadījumā veicot jaunus 
testus.

Pamatojums

Lai izvairītos no testiem ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas, drīkst veikt tikai tādus testus 
ar dzīvniekiem, kas ir patiesi nepieciešami riska novērtējumam, pamatojoties uz faktisko 
iedarbību un lietošanu. Tādēļ ir nevietā mainīt testēšanas un datu prasības līmeni atbilstoši 
ražošanas vai importa apjomiem.

Grozījums Nr. 7
20. apsvērums

20. Tā kā izstrādājumu ražotāji un importēt
āji atbild par saviem izstrādājumiem, vietā ir 
izvirzīt reģistrācijas prasību attiecībā uz viel
ām, kuru izdalīšanās process no izstrād
ājumiem ir paredzēts. Gadījumā, ja ir iesp
ējama vielu izdalīšanās no izstrādājumiem 
pietiekami lielos daudzumos un tādā veidā, 
kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai 
apkārtējo vidi, par to informē Aģentūru, un 
tai ir tiesības pieprasīt iesniegumu par re
ģistrāciju.

20. Tā kā izstrādājumu ražotāji un importēt
āji atbild par saviem izstrādājumiem, vietā ir 
izvirzīt reģistrācijas prasību attiecībā uz b
īstamām vielām, kuru izdalīšanās process no 
izstrādājumiem ir paredzēts. 

Pamatojums

Ievada grozījumu 6. pantam par vielām izstrādājumos: saistīts ar grozījumu Nr. 53.

Grozījums Nr. 8
21. apsvērums
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21. Prasības attiecībā uz ražotāju un import
ētāju veicamajiem ķīmiskās drošības novērt
ējumiem tiek detalizēti noteiktas tehniskajā
pielikumā, lai dotu viņiem iespēju pilnībā
ievērot savus pienākumus. Lai izveidotu 
taisnīgu atbildības dalījumu starp sevi un 
klientiem, ražotāji un importētāji savā ķ
īmiskās drošības novērtējumā norādītu ne 
tikai savu lietojumu un lietojumu, kādā nol
ūkā viņi laiž vielas tirgū, bet arī visus citus 
lietojumus, kurus prasa norādīt viņu 
klienti.

21. Lai nodrošinātu, ka ķīmiskās drošības 
novērtējums un izrietošā komunikācija pa 
produktu ķēdi, kā arī atbildības uzņemšan
ās visā produkta dzīves ciklā notiek efektīvi, 
vielu novērtējuma pamatā ir jābūt gan to 
raksturīgajām īpašībām, gan faktiski 
sagaidāmajai iedarbībai saistībā ar konkr
ētu lietojumu. Ar šādu nolūku lieto iedarb
ības un lietošanas kategorijas. Tā vietā, lai 
aplūkotu atsevišķas produktu grupas un 
lietojumus bez atsauces uz vielas izmanto
šanu, ir noteikti un klasificēti tipiski veidi 
iedarbībai uz cilvēkiem un vidi. Tas ļauj 
vienuviet sagrupēt tās tipiskās iedarbības 
situācijas, kam vajadzīgi vieni un tie paši 
aizsardzības pasākumi. Šādas situācijas 
ietver galvenos veidus absorbcijai cilvēkos 
(orālus, caur ādu vai pa elpošanas ceļiem), 
veidus, kādos vielas nokļūst vidē (gaiss, 
ūdens vai augsne) un iedarbības ilgumu 
(vienreizēja vai īstermiņa, gadījuma 
rakstura, atkārtota vai ilgtermiņa). Vielas 
definē un sagrupē vienkopus šajās iedarb
ības kategorijās: galvenās izmantošanas 
jomas (rūpnieciska, komerciāla vai privāta 
izmantošana) un iedarbības pakāpe vai 
stadijas, kas ir apmierinošas. 

Pamatojums

Sākotnējā grozījuma Nr. 5 pārformulējums. Vielas ražotājam nav iespējams veikt detalizētus 
individuālus novērtējumus visiem iedomājamajiem izmantošanas apstākļiem. Vēl jo vairāk, no 
pakārtoto lietotāju viedokļa tas būtu arī nevēlami. Pārāk detalizēts lietošanas apstākļu 
apraksts ierobežo elastību, kas pakārtotajiem lietotājiem vajadzīga vielas izmantošanā. Gad
ījumos, kad speciālais iedarbības scenārijs nav piemērots reālajai situācijai, kurā vielu lieto, 
būs vajadzīga vai nu visaptveroša vēršanās pie ražotāja pēc (iespējami precīzām) tehnoloģisk
ām zināšanām vai arī pakārtotajam lietotājam pašam būs jāveic vielas novērtējums. Šo probl
ēmu ievērojami samazinātu sazināšanās par iedarbības kategorijām, kas nav atkarīgas no 
lietošanas - iedarbības scenāriju vietā, kas raksturīgi noteiktai lietošanai.

Grozījums Nr. 9
23. apsvērums
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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 jāpieņem atbilstīgas 
pamatnostādnes, lai garantētu MVU piek
ļuvi un pārstāvību šajā konsorcijā. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka MVU var atļauties līdzdalību šādos konsorcijos, jāveic atbilstīgi pas
ākumi nolūkā garantēt to pārstāvību un aizsargāt to intereses.

Grozījums Nr. 10
25. apsvērums

25. Ja izdara testus, tiem jāatbilst attiecīgaj
ām laboratorijas dzīvnieku aizsardzības pras
ībām, kādas noteiktas Padomes 1986. gada 
24. novembra Direktīvā 86/609/EEK par dal
ībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardz
ību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem 
zinātniskiem mērķiem, un labai laboratorijas 
praksei, kāda noteikta Padomes 1986. gada 
18. decembra Direktīvā par normatīvo un 
administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz 
labas laboratorijas prakses principu piemēro
šanu un pārbaudēm saistībā ar to piemēro
šanu ķīmisko vielu testos.

25. Ja izdara jaunus testus ar 
mugurkaulniekiem, tiem jāatbilst attiecīgaj
ām laboratorijas dzīvnieku aizsardzības pras
ībām, kādas noteiktas Padomes 1986. gada 
24. novembra Direktīvā 86/609/EEK par dal
ībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardz
ību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem 
zinātniskiem mērķiem, un labai laboratorijas 
praksei, kāda noteikta Padomes 1986. gada 
18. decembra Direktīvā par normatīvo un 
administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz 
labas laboratorijas prakses principu piemēro
šanu un pārbaudēm saistībā ar to piemēro
šanu ķīmisko vielu testos.

Pamatojums

Ievērojami apgrūtinošākās un izmaksās dārgākās labas laboratorijas prakses prasības jāpiem
ēro tikai jauniem testiem, kas jāveic, izmantojot mugurkaulniekus. Vienlaikus nodrošinot līdzv
ērtīgu drošības pakāpi, tas būtiski uzlabotu reģistrācijas prasību rentabilitāti. 

Grozījums Nr. 11
38. a apsvērums (jauns)
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38. a) Lai atbalstītu tās firmas, kuras 
pieder konsorcijam, Komisijai jāizstrādā
pamatnostādnes atbilstībai konkurences 
likumam. 

Grozījums Nr. 12

41. a apsvērums (jauns)

41. a) Piemērotas, saskaņotas, uz riska 
pamatotas komunikācijas sistēmas izveide 
nodrošinās patērētājiem informāciju un 
ieteikumus, kas vajadzīgi, lai droši un efekt
īvi novērstu risku, kas saistīts ar to izstrād
ājumu lietošanu, kuri satur ķīmiskas vielas. 
Jāapsver arī iespēja sniegt papildu inform
āciju tīmekļa vietnēs un izglītojošos pas
ākumos, lai ievērotu patērētāju tiesības būt 
informētiem par viņu lietotajiem izstrād
ājumiem. Tas veicinās ķīmisko vielu un no 
tām iegūto produktu drošu lietošanu un 
pastiprinās patērētāju uzticību to izstrād
ājumu lietošanai, kas satur ķīmiskās vielas.

Pamatojums

Komunikācijas sistēmas izstrāde ir būtiska, lai palielinātu patērētāju uzticību. 

Grozījums Nr. 13
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 citas patērētājiem 
paredzētas komunikāciju metodes attiecībā
uz informāciju par vielu un preparātu dro
šu lietošanu.

Grozījums Nr. 14
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43. apsvērums

43. Lai izveidotu atbildības ķēdi, pakārtotie 
lietotāji ir atbildīgi par to risku novērtēšanu, 
kas rodas, viņiem izmantojot vielas, ja šis 
lietojums nav ietverts drošības datu lapā, ko 
viņi saņem no saviem piegādātājiem, ja vien
konkrētais pakārtotais lietotājs neveic vairāk 
aizsardzības pasākumu, nekā ieteicis viņa 
piegādātājs, vai arī ja no viņa piegādātāja 
netiek prasīts novērtēt šos apdraudējumus vai 
sniegt lietotājam informāciju par šiem 
apdraudējumiem; šo pašu iemeslu dēļ 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 no atbilstīgās iedarbības, ko 
izraisa tas, kā viņi izmanto šīs vielas, ja šāda 
iedarbība nav ietverta, vismaz attiecībā uz 
iedarbības kategoriju, 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. 

Pamatojums

Vielas ražotājam nav iespējams veikt detalizētus individuālus novērtējumus visiem iedom
ājamajiem izmantošanas apstākļiem. Vēl jo vairāk, no pakārtoto lietotāju viedokļa tas būtu ar
ī nevēlami. Pārāk detalizēts lietošanas apstākļu apraksts ierobežotu elastību, kas pak
ārtotajiem lietotājiem vajadzīga vielas izmantošanā. Gadījumos, kad speciālais iedarbības 
scenārijs nav piemērots reālajai situācijai, kurā vielu lieto, būs vajadzīga vai nu visaptveroša 
vēršanās pie ražotāja pēc (iespējami precīzām) tehnoloģiskām zināšanām vai arī pak
ārtotajam lietotājam pašam būs jāveic vielas novērtējums. Šo problēmu ievērojami samazin
ātu sazināšanās par iedarbības kategorijām, kas nav atkarīgas no lietošanas - iedarbības 
scenāriju vietā, kas raksturīgi noteiktai lietošanai.

Grozījums Nr. 15
45. apsvērums

45. Piemērošanas un novērtēšanas nolūkā no 
pakārtotajiem vielu lietotājiem tiek prasīts 
sniegt noteiktu informāciju, ja viņu lietojums 
atrodas ārpus vielu iedarbības scenārija nosac
ījumiem, kādi minēti viņu sākotnējā ražotāja 
vai importētāja dotajā drošības datu lapā, kā
arī uzturēt šādu sniegto informāciju vienmēr 
atjauninātu.

45. Piemērošanas un novērtēšanas nolūkā no 
pakārtotajiem vielu lietotājiem tiek prasīts 
sniegt noteiktu informāciju, ja viņu lietojums 
atrodas ārpus vielu iedarbības scenārija nosac
ījumiem vai iedarbības un lietojumu 
kategorijām, kas minētas viņu sākotnējā ra
žotāja vai importētāja dotajā drošības datu 
lapā, kā arī uzturēt sniegto informāciju vienm
ēr atjauninātu. 
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Pamatojums

Sākotnējā grozījuma Nr. 12 pārformulējums, kas ir lietojumu un iedarbības kategoriju ievie
šanas rezultāts. Skatīt detalizētu pamatojumu grozījumam Nr. 1, kas iesniegts 21. apsv
ērumam. 

Grozījums Nr. 16
47. apsvērums

47. Testēšanā būtu jāizmanto ievērojams 
skaits dzīvnieku, lai ievērotu lielākas prasības 
attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar dažām 
vielām, ja šādas informatīvās prasības piem
ērotu automātiski. Ar testēšanu var nākties 
saistīt ievērojamas uzņēmumu izmaksas. Tād
ēļ ir nepieciešams nodrošināt, lai šādas 
informācijas izveide tiktu izstrādāta atbilstoši 
reālajām informācijas vajadzībām; šajā nolūk
ā novērtēšanas process no dalībvalstīm 
prasa sagatavot lēmumus un no Aģentūras 
– lemt par ražotāju un importētāju ierosin
ātajām testēšanas programmām attiecībā
uz šādām vielām. Dalībvalsts, kurā notiek 
ražošana vai importētāja pamatdarbība, 
atbild par testēšanas priekšlikumu novērtē
šanu.

47. Testēšanā būtu jāizmanto ievērojams 
skaits dzīvnieku, lai ievērotu lielākas prasības 
attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar dažām 
vielām, ja šādas informatīvās prasības piem
ērotu automātiski. Ar testēšanu var nākties 
saistīt ievērojamas uzņēmumu izmaksas. Tād
ēļ ir nepieciešams nodrošināt, lai šādas 
informācijas izveide tiktu izstrādāta atbilstoši 
reālajām informācijas vajadzībām uz iedarb
ības pamata; saistībā ar novērtējumu no A
ģentūras prasa pārbaudīt ražotāju un import
ētāju iesniegtos reģistrācijas dokumentus 
un pieprasīt tālāku testu veikšanu, ja tas ir 
vajadzīgs.

Pamatojums

Skatīt grozījumus saistībā ar 10. un 15. a apsvērumu (jaunu) (galvenā nozīme Aģentūrai) un 
arī 29. b apsvērumu (jaunu) un 43. apsvērumu (sākotnēji datu minimums; tālākie testi uz 
faktiskās iedarbības pamata).

Grozījums Nr. 17
54. a apsvērums (jauns)
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54. a) Apstiprināšanas procedūrai kopumā
jābūt pamatotai uz reģistrāciju un jāņem v
ērā pastāvošie riska pārvaldības pasākumi 
noteiktām iedarbības un lietojumu 
kategorijām, ko norāda reģistrācija. 
Iesniegumiem, kurus jau adekvāti kontrolē, 
jābūt izslēgtiem no apstiprināšanas, 
pamatojoties uz vispārējās validitātes l
ēmumiem (“pozitīvs saraksts”). Turklāt to 
vielu lietojumi, ko jau regulē saskaņā ar 
Ierobežojumu direktīvu (Direkt
īva 76/769/EEK) vai kuri nākotnē tiks 
ietverti VIII sadaļā (Ierobežojumi), nav j
āregulē apstiprināšanas ietvaros. 

Pamatojums

Izriet no iedarbības un lietojumu kategoriju ieviešanas.

Grozījums Nr. 18
55. a apsvērums (jauns)

55. a) To vielu gadījumā, kuras uzskata par 
tādām, kam jāpiemēro licencēšana, saskaņ
ā ar reģistrāciju Aģentūrai jāpārbauda, vai 
to izmantošanu jau adekvāti kontrolē, t.i., 
piemērojot XVI pielikumā noteikto ierobe
žojumu. Ja tas tā nenotiek un ja pastāv 
nosacījumi ierobežojumiem saskaņā ar 
VIII sadaļu, jāuzsāk ierobežojuma proced
ūra. Ierobežotā viela tad jāatbrīvo no licenc
ēšanas prasības. Ja Komisijas veiktā p
ārbaude nodrošina adekvātu kontroli, viela 
jāatbrīvo no licencēšanas prasības šajā
stadijā; lēmumu par atbrīvošanu nedrīkst 
atlikt līdz lēmumam par iekļaušanu 
XIII pielikumā. 

Pamatojums

Vielu izmantošanu regulē gan ierobežošanas, gan licencēšanas procesi. Šīs divas procedūras 
nav savstarpēji pietiekami saistītas un viena no otras nodalītas. Firmām un varas iestādēm 
pastāv nesaskaņotu lēmumu pieņemšanas un dublēšanās risks. 
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Grozījums Nr. 19
69. apsvērums

69. Aģentūrai ir centrālā loma tajā, lai nodro
šinātu ķimikāliju likuma un lēmumu pieņem
šanas procesu un to pamatā esošā zinātniskā
pamatojuma uzticamību visu ieinteresēto pu
šu un sabiedrības skatījumā. Tādēļ Kopienas 
institūciju, dalībvalstu, sabiedrības kopumā
un ieinteresēto pušu paļāvībai uz Aģentūru ir 
būtiska nozīme. Šī iemesla dēļ ir izšķiroši 
svarīgi nodrošināt tās neatkarību, augstu zin
ātnisko, tehnisko un reglamentējošo iespēju l
īmeni, darbības caurredzamību un efektivitāti.

69. Aģentūrai ir centrālā loma tajā, lai nodro
šinātu ķimikāliju likumdošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesu un to pamatā esošā zin
ātniskā pamatojuma uzticamību visu ieinteres
ēto pušu un sabiedrības skatījumā tā, lai 
sabiedrība un visas ieinteresētās puses ir p
ārliecinātas par to vielu un preparātu, ko vi
ņi lieto, drošību. Tai jābūt arī centrālai 
lomai, koordinējot informāciju par 
REACH (tostarp informāciju par riskiem 
patērētājiem) un REACH ieviešanā. Tādēļ
Kopienas institūciju, dalībvalstu, sabiedrības 
kopumā un ieinteresēto pušu paļāvībai uz A
ģentūru ir būtiska nozīme. Šī iemesla dēļ ir iz
šķiroši svarīgi nodrošināt tās neatkarību, 
augstu zinātnisko, tehnisko un reglamentējo
šo iespēju līmeni, pamatotu komunikācijas 
ekspertīzi, darbības caurredzamību un 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 20
90. apsvērums

90. Regulāri dalībvalstu un Aģentūras p
ārskati par šīs regulas darbību būs neaizst
ājami tiesību aktu attiecībā uz ķimikālijām 
ieviešanas, kā arī tendenču šajā jomā p
ārraudzības līdzekļi; pārskatos izdarīto atkl
ājumu rezultātā izdarītie secinājumi būs 
noderīgi un praktiski regulas pārskatīšanas un 
nepieciešamības gadījumā tās grozījumu 
formulēšanas instrumenti.

90. Regulāri dalībvalstu un Aģentūras p
ārskati par šīs regulas darbību būs neaizst
ājami tiesību aktu attiecībā uz ķimikālijām 
ieviešanas, kā arī tendenču šajā jomā p
ārraudzības līdzekļi; pārskatos izdarīto atkl
ājumu rezultātā izdarītie secinājumi būs 
noderīgi un praktiski regulas pārskatīšanas un 
nepieciešamības gadījumā tās grozījumu 
formulēšanas instrumenti. Šai sakarā
Komisija uzņemas veikt regulas ietekmes 
novērtējumu piecus gadus pēc tās ievie
šanas, lai novērtētu, vai regula sasniegusi s
ākotnēji izvirzītos mērķus un vai ir saglab
āta iekšējā tirgus funkcionēšana un 
konkurence iekšējā tirgū.
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Pamatojums

Ņemot vērā REACH izveidotās regulējošās sistēmas svarīgumu, nepieciešams novērtēt 
pirmajos piecos gados pēc ieviešanas sasniegtos rezultātus, lai pārliecinātos, vai iespējams 
sasniegt sākotnējos mērķus, un, ja tas nav iespējams, veikt atbilstīgos labojumus.

Grozījums Nr. 21
91. apsvēruma 1. a apakšpunkts (jauns)

Aģentūrai un dalībvalstīm jāļauj piekļūt 
informācijai saskaņā ar Direkt
īvu 2003/4/EK un Regulu (EK) 1049/2001 
par Vides informācijas pieejamību sabiedr
ībai, un ar ANO/EEK Konvenciju par 
informācijas un tiesu varas pieejamību 
vides jautājumos un iedzīvotāju līdzdalību l
ēmumu pieņemšanā (“Ārhusas 
konvencija”), kurām Eiropas Kopiena ir 
parakstītāja puse.

Pamatojums

REACH regulai jāatbilst Ārhusas konvencijas 2. pantam, kas nodrošina pieejamību inform
ācijai vides jomā, ar īpašu atsauci uz vielām un emisiju, un cilvēku veselību.

Grozījums Nr. 22
100. a apsvērums (jauns)
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100. a) Atkritumi, kā definēts Direkt
īvas 75/442/EEK grozījumos, nav viela, 
preparāts vai izstrādājums šīs regulas 
3. panta izpratnē. Šī regula attiecas tikai uz 
vielām atkritumos saistībā ar pienākumu 
uzskaitīt vielas kā tādas atkritumu stadijas 
preparāta vai izstrādājuma ķīmiskās droš
ības novērtējumā. Pilns vielas dzīves cikls j
āiesniedz, reģistrējot ķīmiskās drošības nov
ērtējumu, un tam jābūt parādītam drošības 
datu lapās. Vielu atkritumu stadija jāņem v
ērā, izstrādājot scenārijus attiecībā uz pak
ļautību iedarbībai. Tomēr, ja atkritumu re
ģenerācija rodas jaunas vielas, preparāta 
vai izstrādājuma ražošanas rezultātā
transformācijas procesā, šīs regulas nosac
ījumi attiecas uz šo jauno vielu, preparātu 
vai izstrādājumu.

Pamatojums

Apsvērumu grupa ar izmaiņām atkritumiem un pārstrādei ir ierosināta 2. un 4. pantā. 

Grozījums Nr. 23
104. a apsvērums (jauns)

104. a) Apstrādājamības apsvērumu dēļ
atkritumiem un materiāliem, kas izmantoti 
kā otrreizējās izejvielas vai kā enerģijas 
avots, jābūt atbrīvotiem.
Vērtības radīšana (‘valorisation’) no 
atkritumiem un/vai materiāliem, kas 
izmantoti kā otrreizējās izejvielas vai kā
enerģijas avots, reģenerācijas darbību ceļā
veicina ES ilgtspējīgas attīstības mērķa 
īstenošanu. REACH nevajadzētu ieviest 
prasības, kas varētu kavēt otrreizējo pārstr
ādi un reģenerāciju, tādējādi palielinot 
nepieciešamību izmantot neatjaunojamos 
resursus. 

Grozījums Nr. 24
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1. panta 1. punkts

1. Šī regula nosaka noteikumus par vielām
3. panta 1. punkta izpratnē. Šie noteikumi 
attiecas uz šādu vielu ražošanu, importu, 
laišanu tirgū vai lietošanu tīrā veidā, prepar
ātos un izstrādājumos, ja tā noteikts.

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt ķīmisko 
vielu brīvu apriti iekšējā tirgū. 

Pamatojums

Šīs regulas mērķim jābūt noteiktam pašā sākumā.

Grozījums Nr. 25
1. panta 2. punkts

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

2. Šī regula pamatojas uz piesardzības 
principu1, tā kā pašu ražotāju, importētāju 
un pakārtoto lietotāju ziņā ir nodrošināt to, 
ka viņi ražo, laiž tirgū, importē un lieto
tikai tādas vielas, kuras, lietojot tās atbilsto
ši prasībām, nelabvēlīgi neietekmē cilvēku 
veselību vai apkārtējo vidi. Tas ietver pien
ākumu atbilstīgā, pārredzamā veidā
aprakstīt, dokumentēt un informēt par 
riskiem, kas saistīti ar jebkuras vielas ražo
šanu un izmantošanu.
1 Kā noteikts Komisijas Paziņojumā par piesardz
ības principu (COM(2000) 1 galīgā versija)

Pamatojums

Sākotnējā grozījuma Nr. 17 lingvistisks uzlabojums, ieviešot ideju par “izmantošanu saskaņā
ar prasībām” kā noteiktu juridisku jēdzienu. Vārds “pārdošana” ir svītrots, jo jēdziens 
“izmantošana” jau ietver tā būtisko saturu. 

Grozījums Nr. 26
1. panta 3. punkts



PE 357.851v02-00 18/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

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 nelabvēl
īgi neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo 
vidi. Tās noteikumus stiprina piesardzības 
princips1.

3. Šī regula izklāsta nosacījumus par viel
ām, preparātiem un izstrādājumiem 
atbilstoši 3. panta 1. punktam. Šos nosac
ījumus piemēro ražošanai, importam, lai
šanai tirgū vai šādu vielu lietošanai tīrā veid
ā, preparātos vai izstrādājumos, ja tā ir 
noteikts. 

__________
1 Kā noteikts Komisijas Paziņojumā par piesardz
ības principu (COM(2000) 1 galīgā versija)

Grozījums Nr. 27
2. panta 1. punkta c, c a (jauns) un c b apakšpunkts (jauns)

c) neizolētiem starpproduktiem. c) neizolētiem starpproduktiem;

c a) vielu un preparātu dzelzceļa, ceļa, iek
šzemes ūdens, jūras vai gaisa pārvad
ājumiem;

c b) vielām, preparātiem vai izstrād
ājumiem, kas ir atkritumi, kā noteikts 
Direktīvā 75/442/EEK.

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts REACH skaidrībai un uzlabotai lasāmībai. Visiem izņēmumiem no 
REACH darbības jomas jābūt apkopotiem 2. pantā, lai tiem uzņēmumiem, kuriem nav jāpiem
ēro REACH, nebūtu jālasa viss piedāvājuma teksts. 

Lai izvairītos no uzņēmumu un varas iestāžu darba dublēšanās, visām tām vielām, ko izmanto 
produktos, ko regulē konkrēti Kopienas tiesību akti, jābūt atbrīvotām no sadaļu attiecībā uz 
reģistrāciju, novērtēšanu, apstiprināšanu, datu apmaiņu, informāciju piegādes ķēdē darbības 
jomas un pakārtoto lietotāju saistībām. 

Vispārējai atsaucei jānodrošina, ka visiem pastāvošajiem tiesību aktiem attiecībā uz darba 
vietu ir pārsvars. 

Kompromisa grozījumi 100. a apsvērumam un 2., 4., 4. a, 7. un 8. pantam ir jālasa kopā. 

Grozījums Nr. 28
2. panta 2. punkts
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2. Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz: 2. Šīs regulas sadaļās minētie nosacījumi 
attiecībā uz reģistrāciju, novērtēšanu, datu 
apmaiņu, informāciju piegādes ķēdē, pak
ārtotajiem lietotājiem un apstiprināšanu 
nav piemērojami, ja viela ir paredzētas lieto
šanai:

a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK; a) medicīniskos produktos lietošanai cilv
ēku un veterinārām vajadzībām Kopienas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 nozīmē, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2001/82/EK nozīmē un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2001/83/EK nozīmē;

b) Direktīvu 90/394/EEK; b) pārtikā Regulas (EK) Nr. 178/2002 noz
īmē, ieskaitot pārtikas piedevas Padomes 
Direktīvas 89/107/EEK nozīmē un gar
švielas/garšvielās izmantotās vielas 
Padomes Direktīvas 88/388/EEK un 
Komisijas Lēmuma 1999/217/EK nozīmē;

c) Padomes Direktīvu 98/24/EK; c) dzīvnieku pārtikā Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 nozīmē, ieskaitot barības 
piedevas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 par 
piedevām lietošanai dzīvnieku barībā nozīm
ē un dzīvnieku barību Padomes Direkt
īvas 84/471/EEK nozīmē;

d) Kopienas tiesību aktiem par bīstamu 
vielu un bīstamu vielu preparātos pārvadā
šanu pa dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes 
ūdensceļiem, ar jūras vai gaisa transportu.

d) medicīniskās iekārtās, kas ietvertas 
Padomes Direktīvas 90/385/EEK, 
93/42/EEK un 98/79/EK darbības jomā;

e) materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku 
Regulas (EK) Nr. 1935/2004 nozīmē;

f) augu aizsardzības produktos Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK nozīmē;

g) biocīdos produktos Padomes Direkt
īvas 98/8/EK nozīmē;

h) aktīvo implantātu medicīniskās iekārtās 
Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 
Padomes Direktīvas 93/68/EEK nozīmē;
i) in vitro diagnostikas medicīniskās iekārt
ās Direktīvas 98/79/EK nozīmē;
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j) baterijās un akumulatoros Direkt
īvas 91/157/EK (vai … jaunās bateriju 
direktīvas Nr.) nozīmē. 

Izslēgto vielu sarakstu var pārskatīt, 
pamatojoties uz Aģentūras ierosinājumiem 
vai Komisijas iniciatīvu, ar Komisijas l
ēmumu, ko pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā izklāstīto procedūru. 

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts REACH skaidrībai un uzlabotai lasāmībai. Visiem izņēmumiem no 
REACH darbības jomas jābūt apkopotiem 2. pantā, lai tiem uzņēmumiem, kuriem nav jāpiem
ēro REACH, nebūtu jālasa viss piedāvājuma teksts. 

Lai izvairītos no uzņēmumu un varas iestāžu darba dublēšanās, visām tām vielām, ko izmanto 
produktos, ko regulē konkrēti Kopienas tiesību akti, jābūt atbrīvotām no sadaļu attiecībā uz 
reģistrāciju, novērtēšanu, apstiprināšanu, datu apmaiņu, informāciju piegādes ķēdē darbības 
jomas un pakārtoto lietotāju saistībām. 

Vispārējai atsaucei jānodrošina, ka visiem pastāvošajiem tiesību aktiem attiecībā uz darba 
vietu ir pārsvars.

Kompromisa grozījumi 100. a apsvērumam un 2., 4., 4. a, 7. un 8. pantam ir jālasa kopā

Grozījums Nr. 29
2. panta 2. a punkts (jauns) un 2. b punkts (jauns)

2. a) Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz darba 
vietu.
2. b) Pašreizējā regula nemazina 
aizliegumus un ierobežojumus, kas ietverti
Padomes Direktīvā 76/768, kā grozīts, 
attiecībā uz:

a) testu veikšanu ar dzīvniekiem galīgai 
kosmētiskas produktu izveidei vai dažu, vai 
visu to sastāvdaļām un

b) to kosmētisko produktu mārketingu, 
kuru dažas vai visas sastāvdaļas, vai to gal
īgais sastāvs ir pārbaudīts uz dzīvniekiem.
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Tādā mērā, kādā vielas, ko izmanto kā
kosmētikas sastāvdaļas, ir ietvertas šajā
regulā, testi ar dzīvniekiem nav atļauti jebk
ādos novērtēšanas nolūkos, ko prasa šī
regula attiecībā uz tādām vielām, izņemot t
ās, ko atļauj Padomes Direkt
īva 76/768/EEK.

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts REACH skaidrībai un uzlabotai lasāmībai. Visiem izņēmumiem no 
REACH darbības jomas jābūt apkopotiem 2. pantā, lai tiem uzņēmumiem, kuriem nav jāpiem
ēro REACH, nebūtu jālasa viss piedāvājuma teksts. 

Lai izvairītos no uzņēmumu un varas iestāžu darba dublēšanās, visām tām vielām, ko izmanto 
produktos, ko regulē konkrēti Kopienas tiesību akti, jābūt atbrīvotām no sadaļu attiecībā uz 
reģistrāciju, novērtēšanu, apstiprināšanu, datu apmaiņu, informāciju piegādes ķēdē darbības 
jomas un pakārtoto lietotāju saistībām. 

Vispārējai atsaucei jānodrošina, ka visiem pastāvošajiem tiesību aktiem attiecībā uz darba 
vietu ir pārsvars.

Kompromisa grozījumi 100. a apsvērumam un 2., 4., 4. a, 7. un 8. pantam ir jālasa kopā.

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

1. a) Uz augu bāzes iegūta viela ir salikta 
viela, ko iegūst, visu augu vai tā daļas pak
ļaujot fiziskai iedarbībai, tādai kā
ekstrakcija, destilācija, presēšana, frakcion
ēšana, rektifikācija, koncentrēšana vai 
fermentācija, kuru kombinācija mainās 
atkarībā no gēniem, šķirnēm, konkrētā
auga augšanas apstākļiem un atbilstīgā
apstrādes procesa.

Pamatojums
Konkrētu definīciju ieviešana dabīgām vielām, ko iegūst uz augu bāzes saskaņā ar REACH ir 
vajadzīga, lai skaidri noteiktu to izņēmumu sfēru, ko III pielikums nosaka attiecībā uz dabīg
ām vielām, un nodrošinātu juridisku skaidrību REACH nosacījumu ieviešanas procesā.

Šī dabīgo vielu kategorija ietver plašu daudzveidību vielām, kas nav labi definēti ķīmiski 
elementi tās „vielu” definīcijas izpratnē, kas ietverta Komisijas ierosinājumā. Līdz ar to uz 
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augu bāzes iegūtas vielas ir jānodala no citām vielām, kas ietvertas REACH darbības jomā.

Grozījums Nr. 31
3. panta 2. punkts

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

2. Preparāts ir maisījums vai šķīdums, kas 
sastāv no divām vai vairākām vielām; metālu 
sakausējumi ir īpašs preparātu veids. 

Ja ir pamats aizdomām par citu īpašību 
esamību, izņemot tās, kas ir paredzamas, 
pamatojoties uz atsevišķajiem 
komponentiem, ir jābūt iespējai piemērot
metālu sakausējumiem novērtēšanu, 
pamatojoties uz to pašu komponentu konkr
ētajām raksturīgajām īpašībām. 

Pamatojums

Sakausējumi ir preparāti, un kā tādi tie nav jāreģistrē, taču to atsevišķie komponenti (metāli) 
ir jāreģistrē. Tomēr sakausējumiem iespējamas īpašības, kas ir atšķirīgas no tām, kuras var
ētu būt acīmredzamas no to atsevišķo komponentu daļām, jo to sastāvā esošās vielas (metāli) 
sakūst kopā, veidojot jaunu, vairs nešķīstošu kristāla režģi. Tādēļ jābūt iespējai novērtēt 
sakausējumu kā tādu, ja ir pamats aizdomām, ka sakausējums uzrāda citas īpašības nekā tās, 
ko atsevišķo sastāvdaļu pārbaude padara acīmredzamas.

Grozījums Nr. 32
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.

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; 
Salikti produkti, ko veido vairāk nekā viens 
izstrādājums, ir izstrādājumu sakopojums. 
Nodevas, kas attiecas uz izstrādājumiem 
saskaņā ar šo regulu, piemērojamas izstrād
ājumiem, tos pērkot un pārdodot atsevišķu 
juridisko organizāciju starpā.

Pamatojums
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Ir vajadzīga skaidrība par to, kas ir izstrādājums, jo īpaši attiecībā uz saliktiem produktiem, 
kas faktiski ir izstrādājumu sakopojums. Ierosinātais paskaidrojums nodrošinās, lai piegādes 
ķēdē iespējami agri veiktu pasākumus, kas attiecas uz REACH nodevām, un novērstu saistību 
nastas uzkraušanu pakārtotajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 33
3. panta 4. punkta a un b apakšpunkts

4. Polimērs ir viela, kuras molekulas struktūr
ā secīgi iekļauta viena vai vairāku veidu 
monomēru vienības. Šādas molekulas jāizdala 
visā molekulmasu diapazonā, kur 
molekulmasu atšķirības ir galvenokārt saist
āmas ar monomēru vienību dažādu skaitu tās 
sastāvā. Polimērs satur:

4. Polimērs ir viela, kuras molekulas struktūr
ā secīgi iekļauta viena vai vairāku veidu 
monomēru vienības un kas svara pārsvarā
ietver molekulas no vismaz trīs monomēru 
vienībām, kas ar kovalento saiti saistītas 
vismaz ar vēl vienu monomēra vienību vai 
citu reaģētspējīgu vielu un vielu, kas sastāv 
no pēc svara vairāk par molekulām ar tādu 
pašu molekulmasu. Šādas molekulas j
āizdala visā molekulmasu diapazonā, kur 
molekulmasu atšķirības ir galvenokārt saist
āmas ar monomēru vienību dažādu skaitu tās 
sastāvā.

a) pēc svara pārsvarā molekulas no vismaz 
trīs monomēru vienībām, kas ar kovalento 
saiti saistītas vismaz ar vēl vienu monom
ēra vienību vai citu reaģētspējīgu vielu,

b) pēc svara vairāk par molekulām ar tādu 
pašu molekulmasu.

Pamatojums

Minētā polimēra definīcija būtībā ir OECD definīcija, kas parādās arī Direktīvā 92/32/EEK
un kas tiek uzskatīta par “standarta definīciju”, tādēļ tā ir jāsaglabā.

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

12. a) Lietojuma kategorijas ir klasifikācija
saskaņā ar IV pielikuma 5. iedaļu, kurā
lietojumu klasifikācija ir diferencēta šādi: 
industriālais lietojums, profesionālais 
lietojums un patērētāju lietojums; 

Pamatojums
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Lietošanas un iedarbības kategoriju koncepts vairāk sistematizēs un koncentrēs datu prasības,
un sekmēs komunikāciju produktu ķēdē. Tā vietā, lai aplūkotu produktu grupas tiks identific
ēti un klasificēti tipiskie iedarbības veidi, kam pakļauti cilvēki un apkārtējā vide, 
neatsaucoties uz vielas lietošanu. Detalizēts skaidrojums skatāms atrast grozījumos, kas 
attiecas uz I b a pielikumu (jaunu). 

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

12. b) Iedarbības kategorijas ir iedarbības 
klasifikācija atbilstīgi būtiskākajiem 
absorbcijas veidiem cilvēkiem (caur muti, 
ādu vai ieelpojot), ceļiem, pa kuriem vielas 
iekļūst apkārtējā vidē (gaiss, ūdens vai 
augsne) un iedarbības ilgumam (vienreiz 
vai īstermiņā, neregulāri, atkārtoti vai 
ilgtermiņā);

Pamatojums

Lietošanas un iedarbības kategoriju koncepcija vairāk sistematizēs un koncentrēs datu pras
ības, un sekmēs komunikāciju produktu ķēdē. Skatīt plašu pamatojumu 12.a pantam.

Grozījums Nr. 36
3. panta 12. c punkts (jauns)

12. c) Iedarbības scenārijs ir apraksts, kas 
ietver praktiskos pasākumus cilvēku un 
vides aizsardzībai un īpašus apstākļus 
vielas ražošanai un lietošanai visā tās dz
īves ciklā; 

Pamatojums

Atšķirībā no lietošanas un iedarbības kategorijām, iedarbības scenārijs apraksta īpašus,
atsevišķus apstākļus vielas lietošanai, un jo īpaši praktiskus aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 37
3. panta 14. punkta ievaddaļa
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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, ko 
ražo un patērē vai lieto ķīmiskajā pārstrādē, 
lai to pārveidotu citā vielā (turpmāk tekstā
saukta sintēze): 

Pamatojums

Atvieglojumu piešķiršanai jāattiecas arī uz tām vielām, kuras neizmanto tikai kā
starpproduktus.

Grozījums Nr. 38
3. panta 14. a punkts (jauns)

14. a) Ķīmiski nepārveidota viela ir viela, 
kuras ķīmiskā struktūra netiek mainīta, pat 
ja tā tikusi pakļauta ķīmiskam procesam –
piemēram, ja vielu ķīmiski apstrādā, lai 
atdalītu piejaukumus;

Pamatojums

Ierosinājums no reģistrācijas atbrīvo vielas, kas radušās dabā, ja tās nav ķīmiski modificētas 
to ražošanā. Pat ja celulozes šķiedras tiek veidotas ķīmiskā procesā, to struktūra netiek p
ārveidota. Tādējādi uz visām formām un procesiem, kas tiek izmantoti celulozes šķiedru ražo
šanā, jāattiecina šis atbrīvojums. 

Grozījums Nr. 39
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
atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

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) tā ir uzskaitīta Eiropas Ķīmisko 
komercvielu sarakstā (Einecs),
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(b) To ražoja Kopienā vai valstīs, kas 
pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 
1. maijā, taču ražotājs vai importētājs to 
nebija laidis tirgū,

(b) ražota Kopienā vai valstīs, kas pievienoj
ās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, ta
ču ražotājs vai importētājs to nebija laidis tirg
ū vismaz vienu reizi 15 gadu laikā pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā;

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 tirg
ū un tika uzskatīta par paziņotu saskaņā 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 Direktīv
ā 67/548/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 92/32/EEK,

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 tirg
ū un tika uzskatīta par paziņotu saskaņā 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 Direktīv
ā 67/548/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 92/32/EEK,

Pamatojums

Visas vielas EINECS sarakstā ir jāuzskata par potenciāli pakāpeniski ieviešamām vielām. 
Nav vajadzības pēc birokrātiska pierādījuma vai apstiprināšanas procedūras tam, ka viela 
15 gadu laikā ir ražota vai importēta Eiropas Savienībā.

Ražotāji un importētāji var saglabāt pakāpeniski ieviešamo statusu un tādējādi izmantot p
ārejas pakāpeniskās ieviešanas periodus, ja viņi vielu reģistrā informē par vielu saskaņā ar 
22. a pantu (jaunu).

Grozījums Nr. 40
3. panta 22. punkts

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

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

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro, ka ar produktiem un procesu saistītā pētniecība un attīstība var 



AD\580429LV.doc 27/172 PE 357.851v02-00

 Ārējais tulkojums LV

ietvert vielas tīrā veidā, preparātos un izstrādājumos. Saistīts ar grozījumu Nr. 13., 14. un 15.

Grozījums Nr. 41
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; 

Pamatojums

1 tonnas ierobežojums ir nepamatots ierobežojums zinātnes un izpētes brīvībai.

Grozījums Nr. 42
3. panta 25. punkts

25. Noteikts lietojums ir vielas lietojums tīrā
veidā vai preparātā vai preparāta lietojums, 
ko paredzējis piegādes ķēdes dalībnieks, 
ieskaitot savu paša lietojumu, vai ko viņam 
rakstveidā darījis zināmu tiešais pakārtotais 
lietotājs, un kas ietverts drošības datu lapā, 
kas nodota konkrētajam pakārtotajam lietot
ājam;

25. Noteikts lietojums ir vielas lietojums tīrā
veidā vai preparātā vai preparāta lietojums, 
ko paredzējis piegādes ķēdes dalībnieks, 
ieskaitot savu paša lietojumu, vai ko viņam 
rakstveidā darījis zināmu tiešais pakārtotais 
lietotājs, un kas ietverts drošības datu lapā, 
kas nodota konkrētajam pakārtotajam lietot
ājam; noteikto lietojumu nosaka, norādot 
lietošanas un iedarbības kategoriju.

Pamatojums

Sākotnējā grozījums Nr. 34 pārformulējums. “Noteikto lietojumu” nosaka, norādot vienīgi 
lietošanas un iedarbības kategoriju. Tas ir īpaši svarīgi MVU, jo tas aizsargā vienkāršas sist
ēmas un ražošanas vadību, un komercnoslēpumus.

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



PE 357.851v02-00 28/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

29. a) Pamatinformācija ir galvenie dati
vielu prioritāšu noteikšanai, pamatojoties 
uz vielu specifiskajām īpašībām un vielu 
iedarbību, un lietojumiem, kā noteikts 
I c pielikumā (Lietojumu kategorijas), 
I d pielikumā (Iedarbība), IV pielikumā un 
V pielikumā;

Pamatojums

Kā daļa no vielu uzskaites izveides (skatīt 3. panta 20. punktu, otrajā fāzē firmas iesniegs arī
pamatinformāciju (skatīt 22. panta c punktu). Tā ietvers visu svarīgāko informāciju par vielu 
īpašībām, iedarbību un lietojumiem.

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

29. a) Mazie un vidējie uzņēmumi ir tādi uz
ņēmumi, kas definēti 2003. gada 6 maija 
Ieteikumā 2003/361/EK.

Pamatojums

Lai šos noteikumus piemērotu pareizi, jāietver mazo un vidējo uzņēmumu definīcija, jo tie ir š
īs procedūras dalībnieki, kas īpaši pakļauti tās iespaidam. Šis grozījums ir saistīts ar citiem I 
sadaļas „Vispārīgi jautājumi” pantu grozījumiem.

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

29. b) Vielu reģistrs nozīmē Aģentūras p
ārziņā esošu reģistru, kas satur informāciju 
par vielām, kas ir pieteiktas pirmsreģistr
ācijas procesā;

Pamatojums

Grozījums izriet no 3. panta 20. punkta. Definīcija nodrošina pamatu 22. panta c apak
špunktam.

Grozījums Nr. 46
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1 OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.
2 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
3 OV L 40, 11.02.1989., 27. lpp.
4 OV L 84, 27.03.1999., 1. lpp.
5 OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
6 OV L 213, 21.07.1982., 8. lpp.

3. panta 29. c punkts (jauns)

29. c) Metāliski sakausējumi nozīmē met
ālisku materiālu, homogēnu makroskopisk
ā mērogā, kas sastāv no diviem vai vairāk ķ
īmiskiem elementiem, kuri ir tā savienoti, 
ka tos nevar mehāniski atdalīt vienu no 
otra.

Pamatojums

Šī definīcija atbilst ANO Ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas Globāli harmonizētai sist
ēmai (GHS) un arī Preparātu Direktīvai (Direktīva 1999/45/EK). Neorganiskas metāla sast
āvdaļas un metāli ir “vielas” atbilstoši 3. pantam, taču trūkst sakausējumu definīcijas.

Grozījums Nr. 47
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 1 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK 2 darb
ības sfēras ietvaros,
b) kā pārtikas piedeva pārtikas produktos 
Padomes Direktīvas 89/107/EEK 3 darbības 
sfēras ietvaros,

c) kā aromatizējoša viela pārtikas 
produktos Komisijas Lēmuma 
1999/217/EK4 darbības sfēras ietvaros,

d) kā barības piedeva barībā Padomes 
Direktīvas 70/524/EEK 5 darbības sfēras 
ietvaros,
e) dzīvnieku barībā Padomes Direktīvas 
82/471/EEK 6 darbības sfēras ietvaros.
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1 OV L 311, 28.11.2001, 1. lpp.
2 OV L 311, 28.11.2001, 67. lpp.
3 OV L 40, 11.2.1989, 27. lpp.
4 OV L 84, 27.3.1999, 1. lpp.
5 OV L 270, 14.12.1970, 1. lpp.
6 OV L 213, 21.7.1982, 8. lpp.

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts REACH skaidrībai un lasāmībai. Pārceļot izņēmumus uz 2. pantu, jāp
ārveido 4. pants.

Dažas vielas, kuras ir īpašu pārstrādes procesu rezultāts, jāatbrīvo arī no reģistrācijas pras
ības, nodrošinot, ka uzņēmums, kas realizē pārstrādes procesu, ir saņēmis informāciju par 
vielu.

Kompromisa grozījumi 100. a apsvērumam un 2., 4., 4. a, 7. un 8. pantam ir jālasa kopā.

Grozījums Nr. 48
4. panta 2. punkta c a apakšpunkts (jauns)

c a) vielas tīrā veidā vai preparātos, kuras 
ražotājs vai importētājs reģistrējis saskaņā
ar šo sadaļu un kuras Kopienā pārstrādā
cits ražotājs vai importētājs, kurš parāda, 
ka:

i) pārstrādes procesa rezultātā iegūtā viela 
ir tā pati, kas ir jau reģistrēta un

ii) viņam ir nodrošināta informācija par re
ģistrēto vielu saskaņā ar 29. un 30. pantu.

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts REACH skaidrībai un uzlabotai lasāmībai. Pārceļot izņēmumus uz 
2. pantu, jāpārveido 4. pants.

Dažas vielas, kuras ir īpašu pārstrādes procesu rezultāts, jāatbrīvo arī no reģistrācijas pras
ības, nodrošinot, ka uzņēmums, kas realizē pārstrādes procesu, ir saņēmis informāciju par 
vielu.

Kompromisa grozījumi 100. a apsvērumam un 2., 4., 4. a, 7. un 8. pantam ir jālasa kopā.
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Grozījums Nr. 49
4. a pants (jauns)

4. a) Uz produktiem un procesu orientēta 
izpēte un attīstība (PPOIA), uz ko 
neattiecas obligātais nosacījums reģistrēt
1) Uz vielu, kas ražota Kopienā vai import
ēta uz produktiem un procesu orientētas izp
ētes un attīstības mērķiem, neattiecas pien
ākums reģistrēt piecu gadu laikā, kā
noteikts 5., 6., 15., 16. un 19. pantā, ar 
nosacījumu, ka ražotājs vai importētājs 
sniedz Aģentūrai šādu informāciju tās 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu:

a) ražotāja vai importētāja identifikācija; 
b) vielas identifikācija; 

c) vielas klasifikācija, ja tāda ir;

d) novērtētais apjoms un

e) klientu saraksts, ja tāds ir.
Šāda viela nedrīkst būt jebkurā laikā
pieejama sabiedrībai - ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā. Pircēja (-
u) vai reģistrētāja personāls rīkojas ar vielu 
saprātīgi kontrolētos apstākļos. Vielas 
atlikušos daudzumus savāc atpakaļ, lai tos 
iznīcinātu pēc atbrīvojuma laika vai izpētes 
darbību beigām, atkarībā no tā, kas ir agr
āk.
2) Aģentūra reģistrācijas pieteikumam pieš
ķir numuru un reģistrēšanas datumu, kas 
ir arī reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas 
datums Aģentūrā, un nekavējoties paziņo 
šo numuru un datumu attiecīgajam ražot
ājam vai importētājam, kā arī nosūta re
ģistrācijas informāciju, numuru un 
datumu atbildīgajām iestādēm visās dal
ībvalstīs, kur šo vielu ražo, importē vai 
izmanto produktu un procesu orientētas izp
ētes un attīstības mērķiem.



PE 357.851v02-00 32/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

3) Pēc ražotāja vai importētāja piepras
ījuma Aģentūra var pagarināt piecu gadu 
atbrīvojuma laikposmu vēl par maksimāli 
10 gadiem, ja tas var pierādīt, ka šī
laikposma pagarināšana ir pamatota ar izp
ētes un attīstības programmu. Saskaņā ar 
87. un 89. pantu reģistrētājs var pārsūdzēt 
jebkuru negatīvu slēdzienu šajā sakarā.

4) Aģentūra un attiecīgās(-o) dalībvalsts(-
u) atbildīgās iestādes nekad neizpauž
konfidenciālo informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1. punktu.

Pamatojums

Šis grozījums atbalsta uz izpēti un attīstību virzītus produktus un procesus, vienkāršojot pras
ības, kas izvirzītas Komisijas ierosinājumā un paverot pakārtotajiem lietotājiem iespējas, 
vienlaikus varas iestādēm saglabājot iespējamību iejaukties. Būtu pietiekami zināt, kur notiek 
uz produktu un procesu orientēta attīstība (PPORD), lai gadījumā, ja rastos bažas, iestādes 
zinātu, pie kā vērsties, līdz ar ko tām būtu iespēja ātri rīkoties.

Grozījums Nr. 50
5. panta 1. a punkts (jauns) 

1. a) Vielas preparātos ir jāatbrīvo no re
ģistrācijas, kā noteikts 1. punktā, ja vielas 
koncentrācija preparātā ir mazāka par zem
āko koncentrāciju, kas norādīta vienā no 
šiem nosacījumiem:

a) piemērojamās koncentrācijas, kas norād
ītas Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 
3. punkta tabulā;

b) koncentrācijas robežvērtības, kas norād
ītas Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā;

c) 0.1 %, ja viela atbilst XII pielikumā nor
ādītajiem kritērijiem. 

Pamatojums

Pārņem 13. pantā ietvertās robežas vielām un preparātiem. Ja netiktu nenoteiktas vērā
ņemamās koncentrācijas robežas, būtu jāietver pat vismazākie daudzumi. Tas ir neracionāli.
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Grozījums Nr. 51
5. panta 4. punkts

2. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.

2. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.
Maksu neiekasē par vielas reģistrāciju, 
kuras daudzums ir no 1 līdz 10 tonnām un 
kuras riska dokumentācija satur visu 
informāciju, kas detalizēti aprakstīta 
V pielikumā; maksu neiekasē arī par vielas 
reģistrāciju, kuras daudzums ir no 10 līdz
100 tonnām un kuras riska dokumentācija 
satur visu informāciju, kas detalizēti 
aprakstīta V un VI pielikumā. 

Pamatojums
Šis grozījums veicina pilna datu kopuma iesniegšanu vielām daudzumā no 1 līdz 100 tonnām, 
ja vairāk informācijas, nekā noteikts Komisijas ierosinājumā, tiks sagatavots par vielām 1-
10 tonnu daudzumā, lai radītu labumu veselībai un videi, vienlaikus samazinot MVU vispārīg
ās izmaksas un padarot tās proporcionālākas.

Šo divu elementu funkcijas reģistrācijas dokumentos būs šādas: 

- pirmkārt, palīdzēt uzņēmumiem izmantot sev pieejamos datus, pārskatīt tos un izdarīt
adekvātus secinājumus par riska pārvaldību, kā rezultāts būs labāka drošības datu 
lapu kvalitāte par vielām, kuras ir klasificētas kā bīstamas.

- otrkārt, palīdzēt Aģentūrai veikt pārbaudi, lai noteiktu vielas, kas varētu radīt lielu 
risku cilvēku veselībai un videi, par kurām jāsagatavo plašāka informācija. 

Grozījums Nr. 52
5. panta 3. punkta ievaddaļa

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 importēt
āji iesniedz Aģentūrai reģistrāciju par 
monomēru vielu (-ām), kuru (-as) nav re

ģistrējis piegādes ķēdē augstākesošs dal
ībnieks, vai citu nereģistrētu vielu (-

ām), ja ievēroti abi šeit minētie nosac
ījumi, ar nosacījumu, ka šie monomēri 
rodas sintēzes procesā, un tos nav iesp

ējams izolēt:
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Pamatojums

Daži monomēri rodas ražošanas procesa laikā un tūlīt reaģē tālāk. Tādēļ nav iespējama re
ģistrācija par attaisnojamām izmaksām.

Taču, ja ražotājs vai viņa norīkots pārstāvis jau ir reģistrējis monomēru vai citu nereģistrētu 
vielu, tad polimēra ražotājs var izmantot šo reģistrāciju ar nosacījumu, ka reģistrētājs norāda 
vielas lietojumu polimēra ražošanas laikā.

Grozījums Nr. 53
5. panta 3. b punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Paziņojuma informācija Aģentūras norād
ītajā formātā saskaņā ar 108. pantu par š
ādu monomēru/vielu ietver šādus datus:

i) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija;
ii) monomēra/vielas identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā;
iii) vielas klasifikācija;

iv) īss polimēra lietojuma apraksts;

Pamatojums

Polimēru importētāji/ražotāji nelaiž monomērus vai citas vielas, ko satur polimēri, ES tirgū. 
Šis fakts atšķir viņus no monomēru/vielu ražotājiem, kuri laiž monomērus/vielas ES tirgū. Ir 
arī apstiprināts, ka polimēri jau pēc savas dabas rada ierobežotu risku cilvēku veselībai un 
videi.

Grozījums Nr. 54
5. panta 3. punkta b a apakšpunkts (jauns)

b a) Reģistrāciju šajā sadaļā veic nereģistr
ētai monomēru vielai, kuru gadā saražo vai 
importē vairāk nekā 1000 tonnu apjomā. Šī
reģistrācija papildu jau iepriekš piepras
ītajai informācijai satur informāciju, kas 
detalizēti izklāstīta V pielikumā.

Pamatojums
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Liekas, ka nav iemesla likt monomērus/vielas pie polimēriem, veicot pilnu reģistrāciju 
REACH ietvaros, un tāpēc ir atbilstīgi šādus monomērus/vielas pakļaut maznozīmīgākam 
pieteikumam un, kur iespējams, reģistrācijas prasībām.

Grozījums Nr. 55
5. panta 4. punkts

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.

Samaksai jābūt proporcionālai attiecīgās re
ģistrācijas veidam.

Pamatojums

Lai MVU atvieglotu lietu kārtošanu, aģentūras noteiktajai reģistrācijas maksai ir jābūt 
atbilstošai tai informācijai, ko iesniedz vielas reģistrēšanas nolūkā. Šis grozījums ir saistīts ar 
citiem II sadaļas „Vielu reģistrācija” pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 56
6. panta 1. punkta a apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Atsauce uz izstrādājumu veidu ir jāsvītro. Atsauce uz Direktīvu 67/548/EEK ir minēta 
6. panta 1. a punktā (jaunā).

Grozījums Nr. 57
6. panta 1. punkta b apakšpunkts
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b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) vielas koncentrācija pārsniedz 0.1 % kop
ējā svara katrā izstrādājumā. Nosakot 
vielas koncentrācijas pakāpi izstrādājumos, 
saliktu izstrādājumu komponentu daļas var 
pārbaudīt atsevišķi. Tas pats attiecas uz 
izstrādājuma virsmas pārklājumiem. 
Detalizēti nosacījumi jāizklāsta pamatnost
ādnēs;

Pamatojums

Atsauce uz izstrādājumu veidu ir jāsvītro. Atsauce uz Direktīvu 67/548/EEK ir minēta 
6. panta 1. a punktā (jaunā).

Grozījums Nr. 58
6. panta 1. punkta c a apakšpunkts (jauns)

c a) vielu neatbrīvo no reģistrācijas pras
ības. 

Pamatojums

Atsauce uz izstrādājuma veidu ir jāsvītro. Atsauce uz Direktīvu 67/548/EEK ir pārcelta uz 
6. panta 1. a punktu. 

Grozījums Nr. 59
6. panta 1. punkta c a apakšpunkts (jauns)

c a) piegādes ķēdē augstākesošs dalībnieks 
nav reģistrējis vielu šim lietojumam. 

Grozījums Nr. 60
6. panta 1. a punkts (jauns)
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1. a) Atbilstīgi 1. punktam reģistrāciju 
nepieprasa vielai, kuras koncentrācija 
preparātā ir zemāka par viszemāko definēto 
koncentrāciju jebkurā no šādiem nosac
ījumiem:

a) Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 
3. punkta tabulā dotajām piemērojamajām 
koncentrācijām;

b) Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā nor
ādītajām koncentrācijas robežvērtībām;

Pamatojums

Ievieš nodalīšanas kritēriju.

Grozījums Nr. 61
6. panta 1. a punkts (jauns)

1. a) Komisija pieņem pamatnostādnes, kas 
noskaidro ‘izstrādājuma tipa’ kontroles 
rezultātu, ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pēdējā
termiņa, kas precīzi noteikts 21. panta 
3. punktā.

Grozījums Nr. 62
6. panta 2., 3. un 4. punkts

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

svītrots

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu 
un vienu ražotāju vai importētāju vienā
gadā;
b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;
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c) ražotājs vai importētājs zina vai arī ražot
ājam vai importētājam ir darīts zināms, ka 
parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielu, visticamāk, paredzēts 
izdalīt, neraugoties uz to, ka šāda vielas 
izdalīšanās nav paredzētā izstrādājuma 
funkcija;
d) izdalītās vielas daudzums var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

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

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija,

b) 18. panta 1. punktā minēto reģistrācijas 
numurs (-us), ja ir;

c) vielas (-u) identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts;

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

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.

Pamatojums

2.-4. punkts nav izpildāms, un ir grūti tos piemērot. Trūkst daudzu definīciju vai arī tās ir pār
āk neskaidras (piem., "izstrādājuma veids", "ir darīts zināms" vai "iespējams, varētu izdal
īties"). Turklāt nosacījumiem vairāk jāņem vērā starptautisko tirdzniecības nolīgumu apsv
ērumi.

Grozījums Nr. 63
6. panta 5., 6. un 7. punkts
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5. 1. – 4. punkts neattiecas uz vielām, ko š
āda lietojuma nolūkā reģistrējis piegādes ķēd
ē augstāk esošs dalībnieks.

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

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

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

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

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

Pamatojums

2.-4. punkts nav izpildāms, un ir grūti tos piemērot. Trūkst daudzu definīciju vai arī tās ir pār
āk neskaidras (piem., "izstrādājuma veids", "ir darīts zināms" vai "iespējams, varētu izdal
īties"). Turklāt nosacījumiem vairāk jāņem vērā starptautisko tirdzniecības nolīgumu apsv
ērumi.

Grozījums Nr. 64
6. b pants (jauns), virsraksts

6. b pants
Reģistrāciju un “kolektīvo reģistrāciju”

nodošana un sadalīšana

Grozījums Nr. 65
6. b panta (jauna) 1. punkts

1. Juridiskajām pilnvarām, ko iegūst re
ģistrācijas procesā, jābūt gan pārvedamām, 
gan dalāmām. Pusei, kas ieguvusi šādas 
pilnvaras, jāpārņem sākotnējā reģistratora 
tiesības un pienākumi. Ja reģistrācija ir 
sadalīta, Aģentūrai jāpiešķir jauns reģistr
ācijas numurs jaunajam īpašniekam.

Pamatojums

Ja reģistrētājs vairs nevēlas izmantot savu reģistrāciju, viņam ir jābūt iespējai nodot savas 
tiesības, kas izriet no šīs reģistrācijas. No reģistrācijas izrietošo tiesību dalāmība ir vajadzīga 
gadījumos, kad tikai viena uzņēmuma daļa tiek nodota jaunajam īpašniekam. Tā kā katram ra
žotājam vai importētājam ir jābūt reģistrācijas numuram, kas kalpo kā pierādījums reģistr
ācijas statusam, šādos gadījumos Aģentūrai ir jāpiešķir jauns reģistrācijas numurs jaunajam 
īpašniekam.
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Grozījums Nr. 66
6. b panta (jauna) 2. punkts

2. Ja ražotājs ir meitas uzņēmums citai 
juridiskai personai (saukts par ‘mātes uzņ
ēmumu’), mātes uzņēmums var apņemties 
un turpināt reģistrāciju meitas uzņēmuma 
vārdā. Un otrādi, meitas uzņēmums arī var 
apņemties un turpināt reģistrāciju savam m
ātes uzņēmumam vai citiem meitas uzņ
ēmumiem. Šādos gadījumos reģistrācija b
ūs jāveic tikai vienu reizi. Juridiskā
persona, kas ir iecelta par kolektīvās reģistr
ācijas veicēju, atbild par pienākumu izpildi 
saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 67
6. b panta (jauna) 3. punkts

3. 2. punkts attiecas arī uz gadījumiem, kad 
mātes vai meitas uzņēmuma reģistrētais 
birojs neatrodas Eiropas Savienībā. 
Juridiskās personas, kas ir iecelta par 
kolektīvās reģistrācijas veicēju, birojam jāb
ūt reģistrētam Savienībā.

Pamatojums

Konglomerātu ietvaros produktus no dažādām ražošanas vietām piegādā pakārtotajiem lietot
ājiem Eiropas Savienībā, kas var piederēt pie atšķirīgiem meitas uzņēmumiem. Produktu pieg
ādi konglomerātā bieži koordinē struktūra, kas var būt gan mātes, gan meitas uzņēmuma da
ļa. Ierosinātā grupas reģistrācija būtu piemērots veids izmaksu un birokrātijas samazinā
šanai.

Grozījums Nr. 68
7. pants
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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 minētais klientu sarakstu; un

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

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

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

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. Pieņemot lēmumus, kā paredz
ēts 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

Šis grozījums sekmē uz produktu un procesu orientēto izpēti un attīstību (PPORD), vienkār
šojot Komisijas ierosinājumā ietvertās prasības un paverot iespējas pakārtotajiem lietotājiem, 
vienlaikus saglabājot iespēju iejaukties attiecīgajām iestādēm. Būtu pietiekami zināt, kur 
notiek PPORD, lai bažu gadījumā varas iestādes zinātu, pie kā vērsties, un tādējādi varētu
ātri rīkoties.

Nosacījumiem par PPORD būtu jāatrodas II sadaļas sākumā kā jaunam 4. a pantam, jo tie 
ietver vispārēju atbrīvojumu no pienākuma reģistrēt. Tā rezultātā 7. pants ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 69
8. pants

Vielas augu aizsardzības un biocīdos 
produktos

svītrots

1. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai augu aizsardzības 
produktos un kas ir iekļautas Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai 
Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3600/92, 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 703/2001, 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 1490/2002, 
Komisijas Lēmumā 2003/565/EK un 
jebkurai vielai, par kuru pieņemts 
Komisijas lēmums par tehniskās dokument
ācijas pilnīgumu saskaņā ar Direkt
īvas 91/414/EEK 6. pantu, uzskata par re
ģistrētām ražošanai vai importam tāda 
lietojuma nolūkā, uz ko attiecas šāds iekļ
āvums, un tādēļ par vielām, kas atbilst šīs 
nodaļas un 20. panta prasībām.
2. Aktīvās vielas, ko ražo vai importē
lietojumam tikai biocīdajos produktos un 
kas ir iekļautas vai nu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 98/8/EK I, IA vai 
IB pielikumā, vai arī Komisijas Regulā
(EK) Nr. …/…{otrā pārskatījuma regula}, l
īdz 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

Papildu grozījums kā atbrīvojums ir jāpārceļ uz 2. pantu.

Grozījums Nr. 70
9. pants
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5. pantā vai 6. panta 1. vai 4. punktā prasītaj
ā reģistrācijā iekļauj šādu informāciju Aģent
ūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

5. pantā vai 6. pantā prasītajā reģistrācijas 
dokumentācijā Aģentūras norādītajā formātā
saskaņā ar 108. pantu iekļauj šādu inform
āciju:

a) tehniskā dokumentācija, ieskaitot: a) individuālā dokumentācija, ieskaitot:

i) ražotāja (-u) vai importētāja (-u) identitāte, 
kā norādīts IV pielikuma 1. iedaļā,

i) ražotāja (-u) vai importētāja (-u) identitāte, 
kā norādīts IV pielikuma 1. iedaļā,

ii) vielas (-u) identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā,

ii) vielas (-u) identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā,

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 ietver visus reģistrētāja paredz
ētos lietojumus un jo īpaši uzsver tos 
lietojumus, pret kuriem viņš iebilst;

iv) vielas klasifikācija un marķēšana, kā
norādīts IV pielikuma 4. iedaļā,

iv) informācija par lietojumu un iedarb
ības kategorijām, kā norādīts IV pielikumā
5. iedaļā;

v) norādījumi attiecībā uz drošu vielas 
lietojumu, kā norādīts IV pielikuma 5. ieda
ļā;
vi) informācijas kopsavilkumi, kas izriet no 
V – IX pielikuma piemērošanas;

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

viii) oficiāls paziņojums attiecībā uz to, vai 
informācija iegūta, testējot 
mugurkaulniekus, vai ne;
ix) testēšanas priekšlikumi, ja to prasa 
V–IX pielikuma piemērošana;

x) deklarācija attiecībā uz to, vai viņš piekr
īt, ka viņa kopsavilkumus un izvērstos pēt
ījumu informācijas kopsavilkumus, kas 
izriet no V – VIII pielikuma piemērošanas, 
attiecībā uz testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, var par samaksu koplietot
nākamie reģistrētāji;
b) ķīmiskās drošības ziņojums, ja to prasa 
saskaņā ar 13. pantu.

b) bīstamas vielas dokumentācija, ieskaitot:
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i) izvērsti pētījuma informācijas 
kopsavilkumi, kas izriet no 11.-13. panta 
piemērošanas;

ii) izvērsti pārējās informācijas 
kopsavilkumi, kas izriet no 11.-12. panta 
piemērošanas;
iii) testēšanas priekšlikumi, ja to prasa 11.-
13 panta piemērošana; 

iv) oficiāls paziņojums attiecībā uz to, vai 
informācija iegūta, testējot 
mugurkaulniekus, vai nē;
v) deklarācija attiecībā uz to, ka 
kopsavilkumus un izvērstos pētījumu 
informācijas kopsavilkumus, kas izriet no 
11. panta piemērošanas, attiecībā uz 
testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, par samaksu var koplietot 
nākamie reģistrētāji 15 gadu laikā pēc tās 
iesniegšanas;

vi) apstiprinājums, ka reģistrētājs ir sākotn
ēji iesniegto pētījumu vai no šiem pēt
ījumiem iegūto un iesniegto pētījumu 
kopsavilkumu, vai izvērsto pētījumu īpa
šnieks, vai saņēmis sākotnējo pētījumu veic
ēju rakstisku piekrišanu atsaukties uz šiem 
pētījumiem (piekļuves vēstuli);
c) bīstamas vielas klasifikācija un marķē
šana, kā norādīts IV pielikuma 4. iedaļā;

d) ķīmiskās drošības ziņojums vielām, kuru 
apjoms ir 10 un vairāk tonnas gadā, saskaņ
ā ar 13. pantu;

e) drošības datu lapu, ja nepieciešams, 
saskaņā ar 29. pantu vai drošas lietošanas 
norādījumiem, kā noteikts IV pielikuma 
5. iedaļā un I c pielikumā (jaunā); ieskaitot 
norādes par to, kādu informāciju reģistrēt
ājs uzskata par konfidenciālu.

Pamatojums

Šis grozījums norāda iesniedzamo informāciju:

1. Individuālā dokumentācija nav jauna, salīdzinot ar Komisijas ierosinājumu, tā tikai 
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apvieno informāciju par uzņēmumu, vielu un lietojumu identifikāciju.

Jāiesniedz kāda pamatiedarbības informācija, kas palīdzēs vielas ražotājiem un importēt
ājiem, jo īpaši apjomos no 1 līdz 100 tonnām, izstrādāt drošības datu lapu/pamatnostādnes 
drošai lietošanai.

2. Bīstamas vielas dokumentācija nav jauna, salīdzinot ar Komisijas ierosinājumu, un tās 
saturs ir norādīts 11. pantā saistībā ar testēšanas pielikumiem.

3. Klasifikācija un marķēšana bīstamai vielai pēc Komisijas ierosinājuma būs atsevišķa re
ģistrācijas dokumentācijas vienība.

Grozījums Nr. 71
9. panta b a punkts (jauns)

b a) Lai ievērotu atbilstību a) punktam, pie
ņem, ka datu kopums par ķīmisku vielu vai 
ķīmisku vielu grupu, ko iesniedz 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) Liela ražošanas 
apjoma (HPV) ķimikāliju programmas, 
Ķimikāliju asociāciju starptautiskās 
padomes HPV iniciatīvas vai ASV Vides 
aizsardzības aģentūras HPV pārbaudes 
ietvaros, atbilst a) vi) -x) apakšpunktu pras
ībām.

Pamatojums
OECD HPV ķimikāliju programma rada pamatu sekmīgai datu vākšanai un novērtēšanai 
saistībā ar iedarbību uz sabiedrības veselību un vidi attiecībā uz liela apjoma vielām, ko ražo 
vai importē OECD dalībnieki. Saskaņā ar šo sistēmu iegūto datu izmantošana atbilst REACH 
reģistrācijas prasībām, kam jānovērš nevajadzīga paralēla un dārga datu ieguve, īpaši, ja 
rezultātā būtu jāveic eksperimenti ar mugurkaulniekiem un jāpaātrina informācijas izplatī
šana sabiedrībai. 

Grozījums Nr. 72
10. pants, virsraksts

Konsorciju dalībnieku kopīgs iesniegums Pirmsreģistrācija un konsorcija veidošana 
uz brīvprātības pamata
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Pamatojums

Konsorciju veidošana jāsekmē, piešķirot juridisku spēku tā sauktajai “pirmsreģistrācijas” f
āzei. Konsorcija dalībniekiem jāmaksā vienlīdzīgas reģistrācijas maksas daļas.

Grozījums Nr. 73
10. panta -1. punkts (jauns)

-1. Ja ir paredzēts, ka Kopienā vielu ražos 
divi vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi 
vai vairāki importētāji, ir vēlams, lai tikai 
viens ražotājs vai importētājs veic reģistr
āciju.

Sniedzot informāciju, kas minēta 9. panta 
a i) apakšpunktā, pārējie ražotāji un/vai 
importētāji var atsaukties uz visu reģistr
ācijas dokumentāciju vai daļu no tās, 
iesniedzot rakstisku tā ražotāja/importētāja 
piekrišanu, kurš veicis šo reģistrāciju. 
Piekrišanu piešķir tiktāl, cik tas atbilst 
25. pantam.

Informāciju saskaņā ar 9. panta a i) apak
špunktu iesniedz atsevišķi tikai tad, ja šāda 
informācijai jau ir pieejama vai ir citi 
pamatoti iemesli, kas kavē atsaukšanos uz 
jau veiktu reģistrāciju.

Pilnas atsauces gadījumā pēc tā ražot
āja/importētāja pieprasījuma, kurš izdara 
šo atsauci, Aģentūra piešķir to pašu reģistr
ācijas numuru.
Daļējas atsauces gadījumā trūkstošo 
informāciju iesniedz atsevišķi.

Pamatojums

Tas dod ražotājiem/importētājiem tiesības izmantot atsauces uz citām reģistrācijām tā, lai 
iztiktu bez vajadzības iesniegt pašiem savus dokumentus. Tas atvieglos MVU uzlikto nastu, jo 
īpaši tiem, kas spēs iztikt bez laikietilpīgās dokumentācijas sagatavošanas.

Prasība iegūt piekrišanu atsaucei, citējot 25. pantu, nodrošinās, ka netiks atkārtoti testi ar 
mugurkaulniekiem un ka šādus datus iesniegs tikai vienreiz.

Šis nosacījums efektīvi ievieš principu “viena viela – viena reģistrācija” (līdz pat un ieskaitot 
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to pašu reģistrācijas numuru). 

Grozījums Nr. 74
10. panta 1. punkts

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. Alternatīvi, divi vai vairāki ražotāji 
Kopienā vai divi vai vairāki importētāji var 
reģistrēšanas nolūkā izveidot konsorciju. Re
ģistrācijas daļas iesniedz viens ražot
ājs vai importētājs vai trešā puse, kas

darbojas ar pārējo ražotāju un/vai 
importētāju piekrišanu viņu vārdā šād

ā veidā:

Pamatojums

Ir vajadzīgas pamatnostādnes, lai atbalstītu firmas konsorciju izveidē un to darbībā un arī lai 
novērstu iespējamus konkurences likuma pārkāpumus.

Grozījums Nr. 75
10. panta 1. punkta otrais apakšpunkts

Katrs konsorcija dalībnieks iesniedz atseviš
ķi 9. panta a) punkta i), ii), iii) un 
viii) apakšpunktos norādīto informāciju.

Svītrots

Grozījums Nr. 76
10. panta 1. punkta trešais apakšpunkts

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

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

Katrs konsorcijs kopīgi var iesniegt inform
āciju, kas noteikta 9. panta a) apakšpunkta 
i), ii) un iii) daļās.

Pamatojums

Ja informāciju iesniedz kopīgi, ir pietiekami, ja tas ražotājs vai importētājs, kurš rīkojas pār
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ējo konsorcija dalībnieku vārdā, iesniedz paziņojumu saskaņā ar 9. panta a) apakšpunkta 
viii) daļu.

Grozījums Nr. 77
10. panta 1. punkta ceturtais apakšpunkts

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

Konsorcija dalībnieki var paši izlemt, vai 
9. panta a) punkta v) apakšpunktā un 
b) punktā norādīto informāciju iesniegt atsevi
šķi, vai viens ražotājs vai importētājs, vai treš
ā puse visu šo informāciju vai daļu no tās
iesniedz pārējo vārdā.

Grozījums Nr. 78
10. panta 1. punkta 4. a apakšpunkts (jauns)

Lai atbalstītu tos ražotājus vai importēt
ājus, kuri ir konsorcija dalībnieki, Komisija 
izstrādā pamatnostādnes atbilstīgi 
konkurences likumam.

Pamatojums

Pamatnostādnes ir vajadzīgas, lai sekmētu to, ka ražotāji un importētāji veido konsorcijus, un 
atbalstītu to darbu. Šādas pamatnostādnes ir būtiskas arī kā iniciatīva veidot konsorciju, pret
ējā gadījumā situācija no juridiskā aspekta būtu ļoti neskaidra.

Grozījums Nr. 79
10. panta 1. a punkts (jauns)

1. a) Trīs mēnešu laikā pēc pirmsreģistr
ācijas fāzes beigām Aģentūra publicē to 
vielu sarakstu, kas deklarētas saskaņā ar 
1. punktu.

Pamatojums
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Konsorciju veidošana jāsekmē, piešķirot juridisku spēku tā sauktajai “pirmsreģistrācijas” f
āzei. Konsorcija locekļi maksā vienlīdzīgu reģistrācijas maksas daļu.

Grozījums Nr. 80
10. panta 1. b punkts (jauns)

1. b) Vienas un tās pašas vielas ražotāji vai 
importētāji, ja viņi to vēlas, veido 
konsorciju.

Tas ražotājs vai importētājs, kurš rīkojas p
ārējo konsorcija dalībnieku vārdā, iesniedz 
to informāciju, kas norādīta 9. panta 
a) apakšpunkta iv), vi), vii) un ix) daļā.
Konsorcija dalībnieki paši var nolemt, vai 
iesniegt to informāciju, kas norādīta 
9. panta a) apakšpunkta v) un b) daļā
atsevišķi, vai arī šis pats ražotājs vai import
ētājs iesniedz šo informāciju pārējo dal
ībnieku vārdā.

Pamatojums

Konsorciju veidošana jāsekmē, piešķirot juridisku spēku tā sauktajai “pirmsreģistrācijas” f
āzei. Konsorcija locekļi maksā vienlīdzīgu reģistrācijas maksas daļu.

Grozījums Nr. 81
10. panta 2. punkts

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

svītrots

Pamatojums

Pārcelts uz 5. panta 4. punktu.
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Grozījums Nr. 82
10. panta 2. a punkts(jauns)

2. a) Jāizstrādā skaidras pamatnostādnes 
konsorciju funkcionēšanai. Šajās 
pamatnostādnēs jāņem vērā:

a) PTO noteikumi
b) pareizs pārbaužu, ziņojumu sagatavo
šanas un konsorcija darbības izmaksu 
sadalījums

c) noteiktu, īpašu lietojumu konfidencialit
ātes garantijas

d) iespēja pakārtotajiem lietotājiem reģistr
ēt savu lietojumu agrā stadijā

e) uzvedības kodeksu trešām pusēm

Pamatojums
Lieliem uzņēmumiem un MVU ir svarīgi būt pārstāvētiem kā trešai pusei, jo tas noteikti veicin
ās MVU līdzdalību konsorcijos, tā kā tiem bieži trūkst vajadzīgo specifisko zināšanu. Turklāt 
ir svarīgi, lai skaidrus noteikumus par konsorciju funkcionēšanu pieņemtu: 

- saskaņā ar PTO noteikumiem. 

- konsorcijiem, kas veidojas konfidenciālā ceļā. 

- iepriekš sniedzot skaidrus nosacījumus MVU par to izmaksu sadalīšanu. 

- nodrošinot pakārtoto lietotāju iesniegumus izskatīšanu, veicot ķīmiskās drošības analīzi.

- nodrošinot uzticību trešai pusei, vienlaikus aizstāvot to intereses.

Grozījums Nr. 83
11. panta 1. punkts

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

1. 9. panta 1) punktā minētajā bīstamības 
dokumentācijā saskaņā ar šī noteikuma 
b) punkta i), ii) un iii) apakšpunktu jāietver 
šāda informācija:
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a) V pielikumā norādītā informācija par
vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai liel
ākā apjomā vienā gadā viens ražotājs vai 
importētājs;

a) vielām 1 tonnas apmērā vai lielākos 
daudzumos gadā uz vienu reģistrētāju, kā
minimums, V pielikumā norādītā inform
ācija par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašīb
ām, ar cilvēku veselību un vidi saistītām 
īpašībām, kā arī cita reģistrētājam pieejam
ā informācija, kas ir būtiska risku raksturo
šanai par vielas fizikāli ķīmiskām, ar cilv
ēku veselību un vidi saistītām īpašībām;

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

b) par vielām 10 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos gadā uz vienu reģistrētāju, kā
minimums, V pielikumā norādītā inform
ācija, kā arī cita, risku raksturošanai b
ūtiska, reģistrētājam pieejama informācija
par vielas fizikāli ķīmiskām, ar cilvēku 
veselību un vidi saistītām īpašībām, kā nor
ādīts VI pielikumā saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 11. a) panta 
(jaunā) 2. un 3. punktā;

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

c) par vielām 100 tonnu apmērā vai liel
ākos daudzumos gadā uz vienu reģistrētāju 
V un VI pielikumā norādītā informācija, k
ā arī cita risku raksturošanai būtiska, re
ģistrētājam pieejama informācija par vielas 
fizikāli ķīmiskajām, ar cilvēku veselību un 
vidi saistītajām īpašībām, un testēšanas 
priekšlikumi attiecībā uz informāciju, kas v
ēl nav pieejama un kas ir norādīta 
VII pielikumā saskaņā ar 11. a) panta 
(jauna) 2. un 3. punktu;

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

d) par vielām 1000 tonnu apmērā vai liel
ākos daudzumos gadā uz vienu reģistrētāju 
V un VI pielikumā norādītā informācija, k
ā arī cita risku raksturošanai būtiska, re
ģistrētājam pieejama informācija par vielas 
fizikāli ķīmiskajām, ar cilvēku veselību un 
vidi saistītajām īpašībām, un testēšanas 
priekšlikumi attiecībā uz informāciju, kas v
ēl nav pieejama un kas ir norādīta VII un 
VII pielikumā saskaņā ar noteikumiem, 
kas izklāstīti 11. a panta (jauna) 2. un 
3. punktā;

Pamatojums
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Šis grozījums nosaka, ka visai reģistrētājam pieejamajai informācijai jābūt iesniegtai vielas b
īstamības dokumentācijā par vielu, kas reģistrējama.

Vielām daudzumos no 10 līdz 100 tonnām papildu jau pieejamajai informācijai, jāsagatavo 
visa informācija par fizikāli ķīmiskajām īpašībām un visa toksiskā un eko-toksiskā inform
ācija, kas noteikta V(+) pielikumā. Tālāka informācija, kā noteikts VI pielikumā, jāsagatavo 
par tām vielām, ko Aģentūra identificējusi pārbaudes procesā, lai papildu izmaksas radītu 
tikai tām vielām, kuras, iespējams, varētu radīt risku.

Pilna informācijas kopuma iesniegšanu par vielām daudzumā no 1 līdz 100 tonnām veicina, 
atbrīvojot to no maksas.

Šis grozījums paplašina sistēmu, kas prasa V+ pielikumā minēto informāciju kā sākuma 
punktu un VI pielikumā minēto informāciju par dažām vielām, kas var radīt augstu risku pēc 
Aģentūras veiktās pārbaudes vielām daudzumā līdz 100 tonnām. Vielām daudzumā no 100 l
īdz 1000 tonnām nepieciešamā informācija ir norādīta no V līdz VII pielikumam, un vielām, 
kuru daudzums ir 1000 tonnas vai vairāk, informācijas prasības ir izklāstītas no V līdz 
VIII pielikumam.

Grozījums Nr. 84
11. panta 2. punkts

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

2. Kolīdz jau reģistrētas vielas apjoms 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni, ražotājs 
vai importētājs nekavējoties informē Aģent
ūru un Aģentūras noteiktajā formā
iesniedz tai priekšlikumu atbilstīgajai 
papildu informācijai, kas tiek prasīta saskaņā
ar 1. punktu. Reģistrētājs iesniedz Aģent
ūrai šo papildu informāciju Aģentūras 
noteiktajā laika periodā, kurš ņem vērā šīs 
informācijas sagatavošanai nepieciešamo 
laiku. 

Pamatojums

Šis grozījums nosaka, ka visai reģistrētājam pieejamajai informācijai jābūt iesniegtai vielas b
īstamības dokumentācijā par to vielu, kas ir reģistrējama.

Vielām daudzumos no 10 līdz 100 tonnām papildu jau pieejamajai informācijai, jāsagatavo 
visa informācija par fizikāli ķīmiskajām īpašībām un visa toksiskā un eko-toksiskā inform
ācija, kas noteikta V(+) pielikumā. Tālāka informācija, kā noteikts VI pielikumā, jāsagatavo 
par tām vielām, ko Aģentūra identificējusi pārbaudes procesā, lai papildu izmaksas radītu 
tikai tām vielām, kuras, iespējams, varētu radīt risku.



PE 357.851v02-00 54/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pilna informācijas kopuma iesniegšanu par vielām daudzumā no 1 līdz 100 tonnām veicina, 
atbrīvojot to no maksas.

Šis grozījums paplašina sistēmu, kas prasa V+ pielikumā minēto informāciju kā sākuma 
punktu un VI pielikumā minēto informāciju par dažām vielām, kas var radīt augstu risku pēc 
Aģentūras veiktās pārbaudes vielām daudzumā līdz 100 tonnām. Vielām daudzumā no 100 l
īdz 1000 tonnām nepieciešamā informācija ir norādīta no V līdz VII pielikumam, un vielām, 
kuru daudzums ir 1000 tonnas vai vairāk, informācijas prasības ir izklāstītas no V līdz 
VIII pielikumam.

Grozījums Nr. 85
11. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Pakāpeniski ieviešamās vielas 
daudzumu gadā nosaka pēc vidējā saražotā
vai importētā daudzuma pēdējos 3 gados 
pirms reģistrācijas dokumentācijas iesnieg
šanas. 

Pamatojums

Informācijas prasības pieaug, līdzko ir pārsniegts noteikts tonnāžas slieksnis. Tā sekas ir 
proporcionāli nozīmīgākas, pārsniedzot 1 tonnas un 10 tonnu slieksni. Tādēļ vajag atļaut zin
āmu elastības pakāpi MVU, īpaši ražojot. 3 gadu vidusmērs nodrošinās plašāku reģistrācijas 
prasību piemērošanu tikai pēc tam, kad reģistrētājs uzskatāmi ir pārsniedzis doto tonnāžas 
slieksni.

Grozījums Nr. 86
11. a pants (jauns)

Ar risku pamatota testu atcelšana

1. Neskatoties uz 11. pantu, reģistrētājiem 
nav jāveic testi, ko prasa VI, VII un 
VIII pielikums, ja vielas radītie riski tiek 
adekvāti kontrolēti, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju par raksturīgajām 
īpašībām un pamatojoties uz ierobežoto 
iedarbību, patiecoties riska pārvaldības pas
ākumiem.
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2. IX pielikumā Komisija norāda nosac
ījumus ar risku pamatotai testu atlikšanai 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā izklāstīto 
procedūru. Šiem nosacījumiem jāņem vērā
dažādās vides jomas un cilvēku popul
ācijas, kas pakļautas iedarbībai, dažādie 
iedarbības ceļi, iedarbības ilgums un bie
žums, pamatojoties uz IV pielikuma 5. ieda
ļu un dzīvnieku dzīves aizsardzību. Lai 
nodrošinātu šādu testu izmaksu un 
ieguvumu proporcionalitāti, šo nosacījumu 
pamatā jābūt saprātīgai pārliecībai, ka tiks 
izrādīta adekvāta kontrole.

3. Lai izmantotu uz iedarbību pamatotu 
atcelšanu, reģistrētājam bīstamās vielas 
dokumentācijā jāparāda, ka viņš vai nu 
izpilda IX pielikumā norādītos nosacījumus 
vai ka vielas radītos riskus adekvāti kontrol
ē atsauce uz atbilstīgajām ķīmiskās droš
ības ziņojuma daļām. 

Pamatojums

Testēšanai jābūt vērstai uz reģistrētāja paredzētajām iedarbības situācijām. Tādēļ papildus 
konkrētajiem noteikumiem noteiktu testu atcelšanai, kas norādīti testēšanas pielikumos (VI l
īdz VIII pielikums), kā vispārēju noteikumu testēšanu var izlaist, ja tiek izrādīta adekvāta 
risku kontrole, pamatojoties uz jau pieejamo informāciju par bīstamām vielām, un pastāv 
iedarbības situācija vai iedarbības kontroles pasākumi. 

Lai veicinātu šī nosacījuma piemērošanu, Komisijai jāizstrādā vispārējas pamatnostādnes, 
ņemot vērā 2. punktā norādītās iedarbības kategorijas. Reģistrētāji vēl jo vairāk varēs izrādīt 
risku adekvātu kontroli attiecībā uz savu konkrēto gadījumu.

Grozījums Nr. 87
12. panta 2. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)
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Šīs metodes regulāri pārbauda un uzlabo 
nolūkā samazināt eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem un izmantoto dzīvnieku 
skaitu. It īpaši, ja Eiropas Alternatīvo meto
žu validēšanas centrs (EAMVC) pasludina, 
ka kāda alternatīva eksperimentu metode ir 
derīga un gatava likumīgai apspriešanai un 
pieņemšanai, Aģentūra 14 dienu laikā
iesniedz lēmuma projektu, kas groza attiec
īgo(–os) šīs regulas pielikumu(-us) nolūkā
aizstāt dzīvnieku eksperimentu metodi ar 
alternatīvo.

Pamatojums
Aizstāj ziņojuma projekta 22. grozījumu. Pārbaudes metodes ir automātiski jāuzlabo, kad 
ECVAM ir pasludinājis alternatīvas pārbaudes metodes validitāti. 

Grozījums Nr. 88
12. panta 3. punkts

3. Laboratorijas testus un analīzes veic 
atbilstoši labas laboratorijas prakses 
principus, kādi paredzēti Direktīv
ā 87/18/EEK, un ievērojot Direkt
īvas 86/609/EEK noteikumus.

3. Jaunus laboratorijas testus, kuros 
izmanto mugurkaulniekus, veic atbilstoši 
labas laboratorijas prakses principus, kādi 
paredzēti Direktīvā 87/18/EEK, un ievērojot 
Direktīvas 86/609/EEK noteikumus.

Pamatojums

Visu to testu, kuri ir jau veikti un kuri neatbilst labas laboratoriskās prakses (LLP) 
principiem, atkārtošanas rezultāts būtu ievērojams daudzums atkārtotu, nevajadzīgu testu ar 
mugurkaulniekiem. Pat jau veiktie testi, kas neatbilst LLP principiem, sniedz ticamus rezult
ātus reģistrācijas un novērtēšanas nolūkiem.

Tātad, LLP rentabilitātes nolūkos, no izmaksu viedokļa dārgās saistības ir jāierobežo līdz 
jauniem testiem, izmantojot mugurkaulniekus. 

Citu informāciju, piemēram, fizikāli ķīmiskos datus, var sagatavot daudz lētāk, vienlaikus iek
ļaujoties prasītajā standartā.

Grozījums Nr. 89
12. panta 4. punkts
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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 tīrības pakāpe un 
piemaisījumu raksturs ir vienāds nemaina 
vielas toksiskuma raksturojumu. Jaunais 
reģistrētājs var iesniegt piekļuves atļaujas v
ēstuli no iepriekšējā reģistrētāja (-iem), kurā
atļauts izmantot šos pētījumus.

Pamatojums

Šis grozījums ievērojami uzlabos šīs regulas piemērojamību. Tā kā pirmajam reģistrētājam j
āsniedz informācija par vielas tīrības pakāpi (IV pielikuma 2. punkts), tas nodrošina, ka viela 
nav jāreģistrē vairākas reizes tikai tādēļ, ka tās tīrība un piemaisījumu raksturs var mainīties, 
ja nav negatīvas ietekmes uz toksiskumu.

Grozījums Nr. 90
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, ieskaitot tīr
ības pakāpi un piemaisījumu raksturu, un ka 
viņš iesniedz piekļuves atļaujas vēstuli no 
iepriekšējā reģistrētāja (-iem), kurā atļauts 
izmantot šos pētījumus.

Pamatojums
Jābūt garantētai to datu pieejamībai, kas nav veikti, izmantojot dzīvniekus, kā jau nodrošināts 
attiecībā uz testiem, kas veikti, izmantojot dzīvniekus. Šis grozījums ir saistīts ar citiem 
II sadaļas „Vielu reģistrācija” pantu grozījumiem.
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Grozījums Nr. 91
13. panta 2. punkta ievaddaļa

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:

Grozījums Nr. 92
13. panta 3. punkta d daļa

d) PBT un vPvB novērtēšana. Svītrots

Pamatojums

Nav vajadzības pēc atsevišķas PBT un vPvB vielu novērtēšanas. Šo īpašību novērtēšana jau 
prasīta 3. panta a) un c) apakšpunktā, kā daļu no bīstamas vielas novērtējuma.

Grozījums Nr. 93
13. panta 4. punkta 2. apakšpunkts

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

Iedarbības novērtējumam un riska 
raksturojumam jāattiecas uz visiem ražotāja 
vai importētāja paredzētajiem lietojumiem vai 
lietojuma un iedarbības kategorijām un tā
rezultātam jābūt risku pārvaldības pas
ākumu kopumam un darbības apstākļiem, 
kas nodrošina risku adekvātu kontroli.

Pamatojums

Vielu ražotāji nespēj veikt detalizētus atsevišķus novērtējumus visiem iedomājamajiem lieto
šanas apstākļiem. Tas arī nebūtu vēlami šādu iemeslu dēļ: Pārāk detalizēts drošas lietošanas 
apstākļu apraksts ierobežo vajadzīgo vielas lietojuma elastību un paļaujas uz plašu tehnisko 
zināšanu (iespējami, precīzu) nodošanas piemērošanu vielas ražotājam. Lietojumu un iedarb
ības kategoriju koncepcija ir neatkarīga no atsevišķiem lietojumiem. Tādējādi tas padara 
komunikāciju piegādes ķēdē funkcionējošu.

Grozījums Nr. 94
13. panta 5. punkta b daļa

b) kosmētikas produktos Padomes Direkt
īvas 76/768/EEK 7 darbības sfēras ietvaros.

Svītrots
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7 OV L 262 , 27.09.1976., 169. lpp.

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

Pamatojums

Šī Direktīva ir ietverta 2. panta 1. a) punktā (jaunā) norādītajā atbrīvoto vielu sarakstā.

Grozījums Nr. 95
17. panta 1. punkts

1. 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 un 
trešo apakšpunktu.

1. 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 atbilst
ību konkurences likumiem. Reģistrācijas da
ļas iesniedz viens ražotājs vai importētājs, 
kurš darbojas ar pārējo ražotāju un/vai 
importētāju piekrišanu viņu vārdā saskaņā ar 
otro un trešo apakšpunktu.

Pamatojums

Konsorcija izveide starp diviem vienas un tās pašas vielas ražotājiem vai importētājiem re
ģistrācijas nolūkā ir svarīgs solis virzienā uz efektīvāku un izmaksu ziņā reālistiskāku ķīmisko 
vielu politiku. Taču šādu konsorciju veidošanai jānotiek, pilnībā ievērojot atbilstību 
konkurences likumiem un jo īpaši Līguma 81. pantam attiecībā uz nolīgumiem un lēmumiem 
uzņēmumu starpā un ņemot vērā to potenciālo ietekmi uz konkurenci tirgū. 

Grozījums Nr. 96
17. panta 2. punkts

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

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija dal
ībnieks, maksā piemērotu daļu no maks
ājuma.

Pamatojums

Izmaksas jāsadala pēc elastīgas sistēmas tā, lai mudinātu reģistrētājus veidot konsorcijus (sk. 



PE 357.851v02-00 60/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojumu 10. panta 2. punktam.)

Grozījums Nr. 97
6. nodaļa, virsraksts

Pakāpeniski ieviešamām vielām un 
paziņotām vielām piemērojamie p

ārejas noteikumi

Svītrots

Grozījums Nr. 98
II a sadaļas virsraksts (jauns)

VIELU REĢISTRĀCIJAI PIEM
ĒROJAMIE PĀREJAS NOTEIKUMI

Pamatojums

Jaunais II a sadaļas virsraksts nozīmē, ka zināmā mērā tiks panākta vienota visu vielu 
pirmsreģistrācija. Tas ļaus ražotājiem, apstrādātājiem, lietotājiem un iestādēm ar lielāku 
skaidrību veikt plānošanu. Pateicoties sadarbībai agrā stadijā un vieglākai konsorciju veido
šanai (piem., OSOR), mazāk izplatītās vielas izzudīs no tirgus. Tas atvieglos pakārtoto lietot
āju un jo īpaši MVU uzlikto nastu. Vissvarīgākā informācija par vielu īpašībām un to iedarb
ību būs viņiem pieejama jau pēc pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 99
I NODAĻA (jauna)

PRINCIPI

Grozījums Nr. 100
20. a panta (jauna) virsraksts

20. a) pants

Pārejas noteikumu piemērošanas joma

Grozījums Nr. 101
21. panta 2. a punkts (jauns)
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2. a) 9 gadu periodā pēc šīs regulas stāšan
ās spēkā 19. pants neattiecas uz pak
āpeniski ieviešamām vielām, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 10 vai vairāk tonnu vienā gadā uz 
vienu ražotāju vai vienu importētāju vismaz 
vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts saglabājas, izņemot iepriekš minēto grozījumu.

Šis grozījums ievieš papildu reģistrācijas galīgo termiņu vielām apjomā no 10 līdz 100 tonn
ām 9 gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pārejas periodā attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām darba apjoms vienmērīgāk sadalīts gan uzņēmumiem, gan Aģentūrai.

Grozījums Nr. 102
22. panta 1. punkts 

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

1. Paziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, uzskata par reģistr
āciju un novērtēšanu II un VI sadaļas
izpratnē, un Aģentūra piešķir reģistrācijas 
numuru viena gada laikā pēc šīs regulas stā
šanās spēkā.

Novērtēšanu, ko veic saskaņā ar 
Regulu (EEK) Nr. 793/93 vai saskaņā ar 
citu tai pielīdzināmu, starptautiski atzītu 
procedūru pirms šīs Regulas spēkā stāšan
ās, uzskata par reģistrāciju un novērtēšanu 
šīs sadaļas izpratnē; Aģentūra piešķir re
ģistrācijas numuru viena gada laikā pēc šīs 
Regulas stāšanās spēkā. 

Pamatojums

Šīs vielas jau ir novērtētas saskaņā ar jauno vielu paziņošanas procedūru vai regulu attiecībā
uz vecām vielām. Šīm novērtēšanām jābūt atzītām. Atkārtota dokumentu iesniegšana radītu 
nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījums Nr. 103
(jauna) 
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IEPRIEKŠĒJA REĢISTRĀCIJA

Pamatojums

Šie grozījumi visām pakāpeniski ieviešamām vielām ievieš vienotu iepriekšējas reģistrācijas 
galīgo termiņu. Iepriekšējas reģistrācijas vielas tiks iekļautas vielu reģistrā un publicētas. Tas 
nodrošinās pārredzamību pār to, kādas pakāpeniski ieviešamas vielas atrodas tirgū, un katrai 
vielai būs norādīts agrākās reģistrācijas galīgais termiņš.

Šie grozījumi veicinās konsorcija veidošanos, tādējādi saglabājot dzīvnieku dzīvību un 
samazinot uzņēmumu izmaksas. Tie atvieglos arī Aģentūras organizāciju pakāpeniskās ievie
šanas periodā.

Grozījums Nr. 104
22. a pants (jauns)

Pienākums paziņot pakāpeniski ieviešamas
vielas to reģistram

1) Ja šajā regulā nav noteikts citādi, ne vēl
āk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā ražotājs vai importētājs, kurš ražo vai 
importē vielu, vai nu tīrā veidā vai kā
preparātu, vienas vai vairāk tonnu apjomā
vienā gadā, vielu iekļaušanai vielu reģistrā
ziņo Aģentūrai 2. punktā minēto inform
āciju.
2) Saskaņā ar 108. pantu Aģentūras 
noteiktajā formātā jāiesniedz šāda inform
ācija:

a) ražotāja vai importētāja vārds un adrese, 
kā arī kontaktpersonas vārds; un saskaņā
ar 22. b panta 3. punktu arī jebkura pārst
āvja vārds;

b) paziņojums, kas norāda, vai ražotāja vai 
importētāja, vai ieceltā pārstāvja vārda un 
adreses publicēšanai ir dota piekrišana 
atbilstoši 22. b panta 2. punktam;

c) vielas nosaukums un, ja iespējams, vielu 
grupa, tostarp tās EINECS un CAS 
numurs, ja tāds ir;
d) ražošanas apjomi vienā gadā atbilstoši 
tonnāžas diapazoniem (> 1 tonna, 
> 10 tonnas, > 100 tonnas, > 1000 tonnas); 
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e) toksisko un eko-toksisko rezultātu nor
āde, attiecībā uz kurām ražotājam vai 
importētājam ir attiecīgi pētījumi, kas 
pamatojas uz viņa veikto mugurkaulnieku 
testēšanu;

f) paziņojums par to, vai viela tiek lietota 
vienīgi kā uz vietas izmantojams vai 
transportējams izolētais starpprodukts; 

g) sākotnējā informācija par lietojumu un 
iedarbības kategorijām, kā noteikts 
IV pielikuma 5. iedaļā;
h) paziņojums par to, vai ražotājs vai 
importētājs ir gatavs sadarboties konsorcijā
saskaņā ar 10. pantu.

3) Ja termiņš atbilstīgi 1. punktam ir 
beidzies, Aģentūra pamatotos gadījumos 
var atļaut veikt vēlāku reģistrāciju vielu re
ģistrā saskaņā ar 2. punktu, ja pieteikumu 
iesniedz nākamo sešu mēnešu laikā pēc re
ģistra publicēšanas saskaņā ar 22. b panta 
2. punktu. Ja Aģentūra nepiekrīt vēlākai re
ģistrācijai, šo lēmumu var pārsūdzēt saskaņ
ā ar 87., 88. un 89. pantā minētajiem nosac
ījumiem. 

4) Ražotāji un importētāji, kuri neiesniedz 
saskaņā ar 2. punktu prasīto informāciju, 
nevar atsaukties uz 21. pantu.

5) Aģentūra sakarā ar pieteikšanos vielu re
ģistrā saskaņā ar 22. a pantu piešķir 
numuru (iepriekšējas reģistrācijas 
numuru), kā arī atzīmē datumu, kurā A
ģentūra saņēma paziņojumu, un bez kavē
šanās paziņo ražotājam vai importētājam 
iepriekšējas reģistrācijas numuru un 
pieteikuma saņemšanas datumu.

Pamatojums

Šie grozījumi visām pakāpeniski ieviešamām vielām ievieš vienotu iepriekšējas reģistrācijas 
galīgo termiņu. Iepriekšējas reģistrācijas vielas tiks iekļautas vielu reģistrā un publicētas. Tas 
nodrošinās pārredzamību pār to, kādas pakāpeniski ieviešamas vielas atrodas tirgū, un katrai 
vielai būs norādīts agrākās reģistrācijas galīgais termiņš.

Šie grozījumi veicinās konsorcija veidošanos, tādējādi saglabājot dzīvnieku dzīvību un 
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samazinot uzņēmumu izmaksas. Tie arī atvieglos Aģentūras organizāciju pakāpeniskās ievie
šanas periodā. 

Grozījums Nr. 105
22. b pants (jauns)

Vielu reģistrs

1) Aģentūra ir atbildīga par vielu reģistru, 
kurā iekļauta 22. a pantā noteiktā inform
ācija. 
2) Pēc pieteikšanās termiņa beigām Aģent
ūra bez kavēšanās vielu reģistrā publicē
visas atbilstoši 22. a panta 1. punktam re
ģistrētās vielas, norādot:

a) vielas nosaukumu un, ja iespējams, vielu 
grupu, tostarp to EINECs un CAS numuru, 
ja tāds ir;

b) ja iespējams, ražotāja vai importētāja v
ārdu un adresi, ja ir sniegta attiecīga piekri
šana saskaņā ar 22. a panta 2. punkta 
b) apakšpunktu;

c) toksiskos vai eko-toksiskos rezultātus, 
kuru iegūšanai ir pieejami pētījumi, kas 
pamatojas uz mugurkaulnieku testēšanu; 
d) agrākos reģistrācijas galīgos termiņus 
katrai vielai saskaņā ar 21. pantu.

3) Jebkurš ražotājs un importētājs var 
iecelt fizisku vai juridisku personu, kas atz
īta Kopienā, par savu pārstāvi, kas jāpublic
ē tīmekļa vietnē. Paredzot, ka šāda pārst
āvja vārds ir paziņots Aģentūrai saskaņā ar 
22. a panta 1. punkta a) apakšpunktu, ražot
āja vai importētāja identitāti Aģentūra 
saskaņā ar 2. punktu, nepublisko.
4) Aģentūra atbilstoši 2. punktam viena m
ēneša laikā pēc vēlākas pieteikšanās termi
ņa beigām publicē informāciju nov
ēlotajiem pieteikumiem, kas pieļauti saskaņ
ā ar 22. a panta 3. punktu.
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5) Pakārtotajiem lietotājiem viena gada 
laikā pēc vielu reģistra publicēšanas 
atbilstoši 22. b panta 2. punktam jāinformē
Aģentūra par saviem pētījumiem, kas 
pamatoti uz mugurkaulnieku testēšanu 
toksisku vai eko-toksisku rezultātu iegū
šanai.
Aģentūra papildina vielu reģistru un public
ē to 13 mēnešu laikā pēc reģistra publicē
šanas. 

Pamatojums

Šie grozījumi visām pakāpeniski ieviešamām vielām ievieš vienotu iepriekšējas reģistrācijas 
galīgo termiņu. Iepriekšējas reģistrācijas vielas tiks iekļautas vielu reģistrā un publicētas. Tas 
nodrošinās pārredzamību pār to, kādas pakāpeniski ieviešamas vielas atrodas tirgū, un katrai 
vielai būs norādīts agrākās reģistrācijas galīgais termiņš.

Šī visu pakāpeniski ieviešamo vielu agrā publicēšana nodrošina saziņu gan starp ražotājiem 
un importētājiem, lai sagatavotu reģistrācijas dokumentāciju, gan starp piegādātājiem un pak
ārtotajiem lietotājiem. Pakārtotie lietotāji būs informēti, kādas vielas atbalsta viņu piegādāt
āji. Gadījumā, ja piegādātājs 18 mēnešu laikā nav veicis vielu iepriekšēju reģistrāciju, pak
ārtotajiem lietotājiem tiks dota iespēja vai nu atrast jaunu piegādātāju vai ražot, vai importēt 
vielu pašiem, un tiek doti 6 papildu mēneši, lai veiktu šo vielu iepriekšēju reģistrāciju.

Grozījums Nr. 106
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. 

Pamatojums

Šie grozījumi (un no tiem izrietošie, kas sniegti turpmāk) nodrošina, ka obligātā datu apmai
ņa tiek paplašināta arī attiecībā uz informāciju par bezmugurkaulnieku testēšanu. OSOR mēr
ķis ir palielināt veselības un vides aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot nozares resursu vislab
āko izmantošanu, par samaksu atklājot visu informāciju par kaitīgo iedarbību.

OSOR paketes daļa.
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Grozījums Nr. 107
23. panta 3. punkts 

3) 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.

3) Visus kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, kas iesniegti reģistrācijas sist
ēmas ietvaros vismaz 15 gadus iepriekš, A
ģentūra var padarīt pieejamus visiem citiem 
reģistrētājiem vai potenciālajiem reģistrēt
ājiem.

Pamatojums

Informācijas izpaušana ir būtisks īpašumtiesību pārkāpums. Šī iemesla dēļ periods j
āpagarina vismaz līdz 15 gadiem.

Grozījums Nr. 108
23. panta 4. punkts 

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

4) Jebkurš potenciālais reģistrētājs var 
iecelt trešās puses pārstāvi dalībai SIEF. P
ārstāvja vārdu izmanto datubāzē, kas 
izveidota saskaņā ar šo sadaļu. Pārstāvim ir 
atbilstoša pieredze informācijas skaidrošan
ā par apdraudējumu.

Pamatojums

Izklāsta principu par vienu datu kopumu uz vielu. Svītro 4. punktu, jo tas ir lieks (saistīts ar 
grozījumu Nr. 77).

Grozījums Nr. 109
23. panta 4. a punkts (jauns)

4. a) Jebkurš pakārtotais lietotājs var iecelt 
trešās puses pārstāvi dalībai SIEF.

Pamatojums

Izklāsta principu par vienu datu kopumu uz vielu. Svītro 4. punktu, jo tas ir lieks (saistīts ar 
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grozījumu Nr. 77). 

Grozījums Nr. 110
24. panta 1. punkts

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

1) Pirms tiek veikta mugurkaulnieku testē
šana, lai ievērotu prasības attiecībā uz inform
āciju, visi potenciālie reģistrētāji ievāc ziņas 
no Aģentūras, vai šāda viela jau nav 
iesniegta reģistrēšanai. Kopā ar piepras
ījumu tie iesniedz Aģentūrai šādu inform
āciju:

a) reģistrētāja identitāte;

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

c) informācijas prasības, kurām vajadzīga 
jaunu pētījumu veikšana, iesaistot 
mugurkaulniekus, kas viņam jāveic.

Pamatojums

Saglabā prasību atklāt informāciju par dzīvniekiem un paplašina to, piešķirot reģistrētājiem 
tiesības pieprasīt, lai tiktu atklāta cita informācija.

Grozījums Nr. 111
24. panta 2. punkts

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

2) Visi potenciālie reģistrētāji var iesniegt 
sarakstu ar informācijas prasībām, kam 
vajadzīga reģistrētāja veikti jauni pētījumi, 
precizējot 1. punkta a) un b) apakšpunktā
noteikto informāciju.

Pamatojums

Saglabā prasību atklāt informāciju par dzīvniekiem un paplašina to, piešķirot reģistrētājiem 
tiesības pieprasīt citas informācijas atklāšanu.
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Grozījums Nr. 112
24. panta 3. punkts 

3) Potenciālais reģistrētājs no Aģentūras 
ievāc ziņas, vai par šo vielu nav jau 
iesniegta reģistrācija. Viņš līdz ar piepras
ījumu iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto 
informāciju:

svītrots

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.

Pamatojums

Saglabā prasību atklāt informāciju par dzīvniekiem un paplašina to, piešķirot reģistrētājiem 
tiesības pieprasīt citas informācijas atklāšanu.

Grozījums Nr. 113
24. panta 5. punkta 1. apakšpunkts

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta agrāk k
ā 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 agrāk k
ā pirms 15 gadiem, Aģentūra pārliecinās, vai 
iepriekšējais reģistrētājs piekrīt atklāt savu 
vārdu. Ja viņš piekrīt, Aģentūra bez kavē
šanās dara zināmu potenciālajam reģistrēt
ājam iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārdu un 
adresi un viņu iesniegtos attiecīgos pētījumu 
kopsavilkumus vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam gad
ījumam, kas saistīti ar mugurkaulnieku testē
šanu.

Pamatojums

Saskaņā ar 116. pantu iepriekšējā reģistrētāja identitāte ir konfidenciāla informācija.
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Grozījums Nr. 114
25. panta 1. punkts 

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 10 gadiem, kā minēts 
24. panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs l
ūdz iepriekšējam reģistrētājam (-iem) inform
āciju, kas saistīta ar mugurkaulnieku testē
šanu, kas viņam nepieciešama reģistrācijas 
nolūkā. Viņš var lūgt reģistrētājiem jebkādu 
informāciju par testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, attiecībā uz kuriem iepriekš
ējie reģistrētāji ir iesnieguši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) apak
špunkta izpratnē.

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 15 gadiem, kā minēts 
24. panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs l
ūdz iepriekšējam reģistrētājam (-iem) inform
āciju, kas saistīta ar mugurkaulnieku testē
šanu, kas viņam nepieciešama reģistrācijas 
nolūkā. Viņš var lūgt reģistrētājiem jebkādu 
informāciju par testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, attiecībā uz kuriem iepriekš
ējie reģistrētāji ir iesnieguši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) apak
špunkta izpratnē.

Grozījums Nr. 115
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 Aģentūras 
noteiktu taisnīgu daļu.

Pamatojums

Izmaksas ir jādala taisnīgi un proporcionāli, pamatojoties uz Aģentūras pieņemtajiem l
ēmumiem. Šis grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļas “Datu koplietošana un izvairīšanās no 
nevajadzīgas testēšanas” pantu grozījumiem.
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Grozījums Nr. 116
25. panta 6. punkts 

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

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

Pamatojums

Izmaksas ir jādala taisnīgi un proporcionāli, pamatojoties uz Aģentūras pieņemtajiem l
ēmumiem. Šis grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļas “Datu koplietošana un izvairīšanās no 
nevajadzīgas testēšanas” pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 117
25. panta 6. punkts 

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

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

Grozījums Nr. 118
26. pants

Pienākums iepriekšēji reģistrēt pakāpeniski 
ieviešamas vielas

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

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

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

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

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

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

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

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

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā termi
ņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām viel
ām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai lielāk
ā apjomā vienā gadā.
3) Reģistrētāji, kuri neiesniedz saskaņā ar 
1. punktu prasīto informāciju, nevar 
atsaukties uz 21. pantu.
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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 datubāz
ē. Aģentūra piešķir piekļuvi šiem datiem, 
kas apkopoti par katru vielu, tiem ražot
ājiem un importētājiem, kuri iesnieguši 
informāciju par šo vielu saskaņā ar 1.–4. 
punktu. Arī dalībvalstu atbildīgajām iestād
ēm ir piekļuve šiem datiem.

Pamatojums

Šis pants vairs nav vajadzīgs, jo ir ieviesti jauni – no 22. a līdz d pantam.

Grozījums Nr. 119
27. panta 1. punkts

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 inform
ācijas apmaiņas foruma (Sief) dalībnieki.

1) Visi ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji, kuri Aģentūrai iesnieguši inform
āciju saskaņā ar 26. a pantu, un visi vienas 
un tās pašas pakāpeniski ieviešamās vielas re
ģistrētāji, ir vielu informācijas apmaiņas 
foruma (Sief) dalībnieki līdz 21. panta 
3. punktā noteiktā galīgā termiņa beigām.

Pamatojums

Kopā ar 5. panta 4. punkta un 43. a panta grozījumiem, kā arī 111. panta 2. punkta b) apak
špunkta pašreizējo tekstu, šis grozījums mudina reģistrētājus vienoties par bīstamo datu 
skaidrošanu ar mērķi panākt, lai par vienu vielu būtu viens datu kopums. Šis grozījums 
izskaidro arī SIEF darbības laiku, lai nodrošinātu, ka informācija ir pieejama MVU, kas re
ģistrē mazus apjomus.

Grozījums Nr. 120
27. panta 2. a punkts (jauns)
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2. a) Sief dalībnieki velta visas pūles, lai 
vienotos par apmaiņas informācijas 
skaidrošanu. It īpaši tas attiecas uz 
elementiem, kas minēti 110. panta 
1. punkta c), d) un e) apakšpunktā.

Pamatojums

Kopā ar 5. panta 4. punkta un 43. a panta grozījumiem, kā arī 111. panta 2. punkta b) apak
špunkta pašreizējo tekstu, šis grozījums mudina reģistrētājus vienoties par bīstamo datu 
skaidrošanu ar mērķi panākt, lai par vienu vielu būtu viens datu kopums. Šis grozījums 
izskaidro arī SIEF darbības laiku, lai nodrošinātu, ka informācija ir pieejama MVU, kas re
ģistrē mazus apjomus.

Grozījums Nr. 121
27. panta 2. punkta b) apakšpunkts (jauns)

2. b) Ja informācija, kas vajadzīga saistībā
ar V un VI pielikuma piemērošanu, nav 
pieejama SIEF, viens SIEF dalībnieks veic 
tikai vienu pētījumu katrā SIEF, rīkojoties 
citu dalībnieku vārdā. 

Pamatojums

27. panta 2. a punkts ļauj izmantot trešo pusi, lai pārstāvētu potenciālos reģistrētājus SIEF. 
Tas ļauj potenciālajiem reģistrētājiem slēpt savu identitāti no citiem potenciālajiem reģistrēt
ājiem. Tomēr viņiem joprojām jāidentificē sevi Aģentūrai.

OSOR paketes daļa.

Grozījums Nr. 122
27. panta 2. punkta c) apakšpunkts (jauns)

2. c) Ja informācija, kas vajadzīga saistībā
ar VII un VIII pielikumu piemērošanu, 
nav pieejama SIEF, visi priekšlikumi attiec
ībā uz turpmāku testēšanu, kas iesniegti 
VII vai VIII pielikuma izpratnē, norāda, 
kurš uzņēmums veic katru testēšanu gad
ījumā, ja šāda testēšana ir vajadzīga.
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Pamatojums

27. panta 2. a punkts ļauj izmantot trešo pusi, lai pārstāvētu potenciālos reģistrētājus SIEF. 
Tas ļauj potenciālajiem reģistrētājiem slēpt savu identitāti no citiem potenciālajiem reģistrēt
ājiem. Tomēr viņiem joprojām jāidentificē sevi Aģentūrai.

OSOR paketes daļa.

Grozījums Nr. 123
28. panta 1. punkts

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku testē
šana, lai ievērotu prasības attiecībā uz inform
āciju reģistrācijas nolūkā, SIEF dalībnieks iev
āc ziņas, vai nav pieejams attiecīgs pētījums, 
iepazīstoties ar 26. pantā minēto datubāzi un 
sazinoties ar pārējiem sava SIEF dal
ībniekiem. Ja SIEF ietvaros attiecīgais pēt
ījums ir pieejams, šī SIEF dalībnieks, kuram b
ūtu jāveic mugurkaulnieku tests, pieprasa šo 
pētījumu divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. 
punktā noteiktā galīgā termiņa. 

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

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējiem grozījumiem, jo tika svītrots 26. pants. Tā vietā inform
ācija būs iekļauta 22. b pantā minētajā vielu reģistrā.

Pieprasījumiem pēc jau esošiem pētījumiem, kas pamatojas uz eksperimentiem ar dz
īvniekiem, nav jābūt saistītiem ar laika ierobežojumu, jo reģistrācijas laikā pētījumus piepras
īs vai nu pamatinformācijas iegūšanai 22. c panta nozīmē vai citā nolūkā. Turklāt jāļauj 
pieprasīt pētījumus agrākā pakāpē, ja, piemēram, ir nodoms vielu reģistrēt agrāk. 

Grozījums Nr. 124
28. panta 1. a punkts (jauns)
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1. a) Pirms tiek veikti pētījumi, kas nav 
saistīti ar mugurkaulnieku testēšanu, lai 
ievērotu prasības attiecībā uz informāciju 
reģistrācijas nolūkā, Sief dalībnieks var iev
ākt ziņas, vai nav pieejams attiecīgs pēt
ījums, iepazīstoties ar 26. pantā minēto 
datubāzi un sazinoties ar pārējiem sava 
Sief dalībniekiem. Ja ir šādi attiecīgi pēt
ījumi Sief, attiecīgā Sief dalībnieks, kuram 
jāveic šāds pētījums, var pieprasīt šo pēt
ījumu.

Pamatojums

Šis grozījums nosaka saistības vajadzības gadījumā dalīties ar informāciju, kas nav saistīta 
ar dzīvniekiem. Tas arī izskaidro, kuram SIEF dalībniekam jāveic testēšana. Turklāt tas 
izskaidro, ka MVU, kas reģistrē mazus apjomus, nav jāpieprasa un jāmaksā par informāciju, l
īdz to reģistrācija ir nenovēršama.

Grozījums Nr. 125
28. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

1. b) Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma 
saskaņā ar 1. vai 1. a punktu pētījuma īpa
šnieks iesniedz savu izmaksu apliecin
ājumu dalībniekam (-iem), kas pētījumu 
pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un īpašnieks 
veic visas saprātīgās darbības, lai panāktu 
vienošanos par to, kā dalīt izmaksas. Ja vi
ņi nevar šādu vienošanos panākt, izmaksas 
dalāmas vienādās daļās. Īpašnieks iesniedz 
pētījumu divu nedēļu laikā pēc maksājuma 
saņemšanas.

Pamatojums

Šis grozījums nosaka saistības vajadzības gadījumā dalīties ar informāciju, kas nav saistīta 
ar dzīvniekiem. Tas arī izskaidro, kuram SIEF dalībniekam jāveic testēšana. Turklāt tas 
izskaidro, ka MVU, kas reģistrē mazus apjomus, nav jāpieprasa un jāmaksā par informāciju, l
īdz to reģistrācija ir tuvu.
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Grozījums Nr. 126
28. panta 2. punkts 

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

2. Ja SIEF ietvaros nav pieejams attiecīgs pēt
ījums par konkrētu vielas lietojumu un 
iedarbības kategoriju, kurā ietverti testi ar 
mugurkaulniekiem, dalībnieks sazinās ar pār
ējiem tā SIEF dalībniekiem, kurā iesniegta 
informācija par to un kuriem varētu vajadzēt 
veikt šo pētījumu. Dalībnieki veic visas sapr
ātīgās darbības, lai panāktu vienošanos par 
to, kurš pētījumu veiks pārējo dalībnieku v
ārdā.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo ir ieviestas lietojumu un iedarbības kategorijas, tostarp 
valodnieciska vienkāršošana.

Grozījums Nr. 127
28. panta 2. punkts

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

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

Pamatojums

Šis grozījums nosaka saistības vajadzības gadījumā dalīties ar informāciju, kas nav saistīta 
ar dzīvniekiem. Tas arī izskaidro, kuram SIEF dalībniekam jāveic testēšana. Turklāt tas 
izskaidro, ka MVU, kas reģistrē mazus apjomus, nav jāpieprasa un jāmaksā par informāciju, l
īdz to reģistrācija ir nenovēršama.

Grozījums Nr. 128
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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 pēt
ījuma kopsavilkums vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkums atkarībā no gadījuma, nav 
jau iesniedzis kāds cits reģistrētājs. Šādos 
gadījumos Aģentūra pieņem lēmumu šādu 
pētījuma kopsavilkumu vai izvērsta pēt
ījuma kopsavilkumu atkarībā no konkrētā
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem dal
ībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko piem
ēro valstu tiesas. 

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. punkt
ā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-iem) 
vai nu izmaksu apliecinājumu par šo pētījumu 
vai arī pašu pētījumu, Aģentūra iejaucas, lai 
nodrošinātu, ka dati tiek atklāti un ka maks
ājums ir taisnīgs un proporcionāls. 

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģina nodrošināt datu koplietošanu un it īpaši to, lai MVU netiktu piem
ērotas pārmērīgi augstas izmaksas. Šis grozījums ir saistīts ar citiem III iedaļas “Datu 
koplietošana un izvairīšanās no nevajadzīgas testēšanas” pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 129
28. a panta (jauns) virsraksts

Kompetence un juridiskā aizsardzība

Grozījums Nr. 130
28. a panta (jauns) 1. punkts

1. Saskaņā ar šo virsrakstu Aģentūra ir 
kompetenta pieņemt lēmumus, ja nav 
noteikts citādi. 

Pamatojums
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Skaidrības nolūkā īpaši jānorāda, ka III iedaļas izpratnē Aģentūra kopumā ir kompetenta.

Grozījums Nr. 131
28. a panta (jauns) 2. punkts

2. Saskaņā ar šo virsrakstu Aģentūras l
ēmumu pārsūdzību var veikt atbilstoši 87., 
88. un 98. pantā noteiktajam. 

Pamatojums

Tā vietā, lai uzskaitītu, kā un kur šādas lietas rodas, pārsūdzības tiesībām jābūt izklāstītām 
vienuviet.

Grozījums Nr. 132
28. a pants (jauns)

1) Gadījumā, kad vairāki reģistrētāji reģistr
ējuši vienu vielu apjomā, kas mazāks par 
10 tonnām, un attiecībā uz ko ir prasīta 
V pielikumā noteiktā papildu informācija 
saskaņā ar 43. a pantu, Aģentūra visus šos 
reģistrētājus informē par citiem reģistrēt
ājiem. Reģistrētājiem ir [6] mēneši laika, 
lai vienotos, kurš sagatavos informāciju 
visu vārdā.

2) Ja netiek panākta vienošanās, par atbild
īgo informācijas sagatavošanā Aģentūra 
ieceļ vienu reģistrētāju ar lielāko inform
ācijas sagatavošanas pieredzi.
3) Pieprasītās informācijas sagatavošanas 
izmaksas sadala vienlīdzīgi starp visiem 
vielas reģistrētājiem, ja vien nav veikta cita 
vienošanās.

Pamatojums

Gadījumā, ja vielai ir vairāki reģistrētāji, izmaksas par informācijas iegūšanu jādala vienlīdz
īgi starp reģistrētājiem. Princips ‘vienai vielai viena reģistrācija’ jāpiemēro, lai veicinātu 
izmaksu samazināšanu maza apjoma reģistrētājiem un it īpaši MVU. Iesniedzot vienu papildu 
informācijas kopumu, samazināsies arī vajadzība piekrist testēšanas informācijas atspoguļo
šanai.
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Grozījums Nr. 133
29. panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Tas neattiecas uz vielām un preparātiem, 
kas laisti tirgū apjomā, kas mazāks par 
1 kg gadā, vai kas piegādāti tikai vienreiz 
zinātniskās izpētes un attīstības nolūkos.

Pamatojums

Pieprasīt drošības datu lapu vielām, ko laiž tirgū ļoti mazā apjomā vai tikai vienreiz 
(universitātes pasniedzējiem, piemēram), būtu par daudz.

Grozījums Nr. 134
29. panta 3. punkts 

3. Ja preparāts neatbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu par bīstamu saskaņā ar Direkt
īvas 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, negāzveida preparātos un ≥ 0,2 % pēc 
tilpuma gāzveida preparātos, tad persona, 
kura atbild par šī preparāta laišanu tirgū, vai t
ā būtu ražotājs, importētājs, pakārtotais lietot
ājs vai izplatītājs, pēc pakārtota lietotāja 
pieprasījuma iesniedz drošības datu lapu 
saskaņā ar I a. pielikumu.

3. Ja preparāts neatbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu par bīstamu saskaņā ar Direkt
īvas 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, negāzveida preparātos un ≥ 0,2 % pēc 
tilpuma gāzveida preparātos, tad persona, 
kura atbild par šī preparāta laišanu tirgū, vai t
ā būtu ražotājs, importētājs, pakārtotais lietot
ājs vai izplatītājs iesniedz drošības datu lapu 
saskaņā ar I a. pielikumu.

Pamatojums

Ja preparāts satur kaitīgas vielas, drošības datu lapa automātiski jānosūta pakārtotiem lietot
ājiem.

Grozījums Nr. 135
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts
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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 vai iedarbības kategorijas
raksturo atbilstošās drošības datu lapas iedaļ
ās un/vai izplata elektroniskā veidā.

Pamatojums
Pielikumu iekļaušana drošības datu lapās, lai tās aptvertu dažādus kaitīgās iedarbības ierobe
žošanas scenārijus, būs pretrunā ar esošajām starptautiskajām prasībām attiecībā uz šīm lap
ām. Praksē neparocīgs ir liels daudzums pielikumu, kuros izteikti dažādi kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenāriji, turklāt tas radītu arī nepieņemamus izdevumus, īpaši MVU, jo droš
ības datu lapa nosaka gan vielai noteikto lietojumu, gan riska pārvaldības pasākumus. Turkl
āt drošības datu lapai ir jāatbilst GHS prasībām. 

Grozījums Nr. 136
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

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 vai attiecīgās lietojumu un iedarb
ības kategorijas norāda attiecīgajās droš
ības datu lapas iedaļās un/vai izplata 
elektroniskā veidā.

Pamatojums

Daudz precīzāka 135. grozījuma sākotnējā versija pēc lietojumu un iedarbības kategoriju 
ieviešanas.

Grozījums Nr. 137
29. panta 7. punkts 

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

7. Attiecībā uz noteiktiem lietojumiem vai 
lietojumu un iedarbības kategorijām pak
ārtotais lietotājs izmanto attiecīgo inform
āciju no viņam nodotās drošības datu lapas.

Pamatojums

Ja drošības datu lapas jāizsūta vienīgi tāpēc, ka regula ir stājusies spēkā, arī tad, ja lietot
ājiem jau tās ir, rastos nevajadzīgi izdevumi.
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Grozījums Nr. 138
29. panta 8. punkts 

8. Drošības datu lapu iesniedz 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 spēkā stāšanās nav 
iesniegta neviena drošības datu lapa, kas 
atbilstu 29. panta 6. punktā noteiktajām 
prasībām, drošības datu lapu iesniedz papīra 
versijā vai elektroniski, vēlākais, pirmajā
vielas piegādes laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Piegādātāji to atjaunina bez kavēšanās 
šādos gadījumos:

Pamatojums

Ja drošības datu lapas jāizsūta vienīgi tāpēc, ka regula ir stājusies spēkā, arī tad, ja lietot
ājiem jau tās ir, rastos nevajadzīgi izdevumi.

Grozījums Nr. 139
29. panta 8. a punkts (jauns)

8. a) Komisija organizē tehnisko pamatnost
ādņu izstrādni, nosakot drošības datu lapu 
minimālās prasības, lai nodrošinātu 
skaidru un atbilstošu informatīvo nodrošin
ājumu optimālai visu piegādes ķēdes dal
ībnieku lietošanai.

Pamatojums

Drošības datu lapas (SDS) var būt labs līdzeklis informācijas izplatīšanai visā piegādes ķēdē
gan attiecībā uz vielām, gan preparātiem. Tomēr SDS ieviešanas nolūks būs sasniegts, ja tās 
tiks aizpildītas atbilstoši. Tādēļ Komisijai jāizstrādā tehniskās pamatnostādnes, kas nodrošina 
minimālās prasības attiecībā uz SDS aizpildīšanu.

Grozījums Nr. 140
30. panta virsraksts
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Pienākums darīt zināmu informāciju lejup 
piegādes ķēdē saistībā ar vielām un prepar

ātiem, attiecībā uz kuriem drošības datu lapa 
netiek prasīta

Pienākums darīt zināmu informāciju lejup 
piegādes ķēdē saistībā ar vielām un prepar

ātiem, attiecībā uz kuriem drošības datu lapa 
netiek iesniegta

Pamatojums

Sākotnējā 138. grozījuma labojums.

Grozījums Nr. 141
30. panta 1. punkts 

1. Visi vielas tīrā veidā vai preparātā pieg
ādes ķēdes dalībnieki, kuriem nav jāiesniedz
drošības datu lapa saskaņā ar 29. pantu, 
lejup pa piegādes ķēdi tiešajam pakārtotajam 
lietotājam vai izplatītājam dara zināmu šādu 
informāciju:

1. Visi vielas tīrā veidā vai preparātā pieg
ādes ķēdes dalībnieki, kuri neiesniedz droš
ības datu lapu saskaņā ar 29. pantu, lejup pa 
piegādes ķēdi tiešajam pakārtotajam lietot
ājam vai izplatītājam dara zināmu šādu 
informāciju:

Pamatojums

Iepriekš minētais noteikumam nav jāpiemēro, ja drošības datu lapa ir iesniegta, pat ja saskaņ
ā ar 29. pantu tas nav prasīts.

Grozījums Nr. 142
30. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

Svītrots

Pamatojums

Ja vielas, kas nav klasificētas kā bīstamas, izmanto preparātos, to reģistrācijas numuram nav 
jābūt norādītam drošības datu lapās, ja par bīstamajiem preparātiem obligāti iesniedzamā
informācija drošības datu lapās attiecas tikai uz šo preparātu kaitīgajām sastāvdaļām, un 
nevis pārējām sastāvdaļām, kas nav kaitīgas.

Grozījums Nr. 143
30. panta 2. punkta ievaddaļa 
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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:

Pamatojums

Atļauj jaunu informācijas izplatīšanas tehnoloģiju izmantošanu.

Grozījums Nr. 144
31. a panta (jauns) virsraksts

Pienākums darīt zināmu informāciju par 
izstrādājumos iekļautajām vielām

Pamatojums

Ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem jābūt spējīgiem uzzināt, vai galaproduktā ir 
iekļautas noteiktas vielas, un vajadzības gadījumā sameklēt un izvēlēties drošāku alternatīvu.

Grozījums Nr. 145
31. a pants (jauns)

31. a Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājumā
iekļauj vielas vai preparātus, uz kuriem 
attiecas drošības datu lapa, un tie, kas vēl
āk pārdod vai turpina apstrādāt šo izstrād
ājumu, izsniedz drošības datu lapu visiem š
ī izstrādājuma vai tā atvasinājuma saņēm
ējiem. Patērētājs nav saņēmējs.
Patērētājiem ir tiesības pieprasīt ražotājam 
vai importētājam informāciju par vielām, 
kas iekļautas viņu ražotajā vai importētajā
izstrādājumā.

Pamatojums
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Grozījums Nr. 146
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 iedaļas noteikumi attiecībā uz datu 
koplietošanu attiecas uz pakārtoto lietotāju, 
mutatis mutandis.

Pamatojums

Pakārtoto lietotāju tiesības būtu nopietni apdraudētas, ja viņiem netiktu dota iespēja ziņot tie
ši Aģentūrai. Pretējā gadījumā dati būtu pieejami piegādātājam bez iespējas kontrolēt, kā šī
informācija tiek lietota.

Grozījums Nr. 147
34. panta 2. punkts 

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir tiesības 
rakstveidā darīt zināmu lietojumu, lietojumu 
kategorijas vai iedarbības kategorijas ražot
ājam, importētājam vai pakārtotajam lietot
ājam, kurš viņam piegādā vielu ar mērķi tās
padarīt par noteiktu lietojumu. To darot, viņš
sniedz pietiekamu informāciju, lai ļautu 
savam piegādātājam ņemt tās vērā piegādāt
āja ķīmiskās drošības novērtējumā.

Pamatojums

Uzrādīt vajadzētu nevis individuālus izmantošanas veidus, bet gan lietojumu kategorijas un 
iedarbības kategorijas, lai lietotājiem nevajadzētu augšupējiem piegādātājiem atklāt uzņēm
ējdarbības vai tirdzniecības noslēpumus.

Grozījums Nr. 148
34. panta 3. punkts 
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3. Attiecībā uz reģistrētām vielām ražotājs 
vai importētājs ievēro 13. pantā noteiktās 
saistības, pirms viņš nākamo reizi piegādā
vielu pakārtotajam lietotājam, kurš izdarījis 
pieprasījumu, ar nosacījumu, ka šis piepras
ījums izdarīts vismaz vienu mēnesi pirms pieg
ādes vai 1 mēnesi pēc pieprasījuma atkarībā
no tā, kas notiek vēlāk. Attiecībā uz pak
āpeniski ieviešamām vielām ražotājs vai 
importētājs ievēro 13. pantā noteiktās saist
ības pirms 21. pantā noteiktā attiecīgā galīgā
termiņa, ar nosacījumu, ka pakārtotais lietot
ājs savu pieprasījumu izdara vismaz 12 mēne
šus pirms konkrētā galīgā termiņa.

Neietekmē angļu valodas versiju

Pamatojums

Daudz precīzāks sākotnējā 141. grozījuma formulējums, kas izdevīgs MVU. Jāpieprasa norād
īt tikai lietojumu un iedarbības kategorijas, bet ne īpašus lietojumus. Tas ir īpaši svarīgi 
MVU (skat. arī 3. panta 25. punkta 4. grozījuma pamatojumu). Tas neizslēdz saistību tiesības 
papildus norādīt īpašus lietojumus, ja viņi tā vēlas uzņēmējdarbības iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 149
34. panta 4. punkts

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

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā veid
ā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās drošības zi
ņojumu saskaņā ar XI pielikumu attiecībā uz 
jebkuru lietojumu, lietojumu kategoriju vai 
iedarbības kategoriju, kas ir ārpus drošības 
datu lapā ierosinātajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā vai noteiktā
lietojumu kategorijā un iedarbības 
kategorijā aprakstītajiem nosacījumiem. Tas 
attiecas tikai uz tām vielām, ko gada laikā
izmanto apjomā, kas mazāks par 1 tonnu.

Pamatojums

Pakārtotajiem lietotājiem, īpaši MVU, nevajadzētu sagatavot ķīmiskās drošības ziņojumu 
ikreiz, kad vielu pievieno individuālam lietojumam, nevis saskaņā ar piegādātāja norād
ījumiem. Tā vietā šī prasība jāattiecina vienīgi tajos gadījumos, kad notiek pāriešana no 
vienas lietojuma vai iedarbības kategorijas uz citu. Apjoma slieksnis ir vajadzīgs, pretējā gad
ījumā pakārtotajiem lietotājiem, atšķirībā no piegādātājiem vai importētājiem, būtu j
āsagatavo drošības ziņojumi arī tad, ja apjoms ir niecīgs. 
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Grozījums Nr. 150
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 
kaitīgās iedarbības ierobežošanas scenārijs 
un pakārtotais lietotājs izmanto vielu ārpus 
šajā kaitīgās iedarbības ierobežošanas scen
ārijā aprakstītajiem nosacījumiem.

1. Pirms uzsākt vielas lietošanu, ko reģistrējis 
dalībnieks augšup piegādes ķēdē saskaņā ar 
5. vai 16. pantu, visi pakārtotie lietotāji A
ģentūrai dara zināmu šī panta 2. punktā nor
ādīto informāciju, ja vielu izmanto ārpus šī
kaitīgās iedarbības ierobežošanas scenārija 
vai lietojumu un iedarbības kategorijām, 
ko attiecīgajā drošības datu lapā norādījis 
šis dalībnieks. 

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo ir ieviestas lietojumu un iedarbības kategorijas, tostarp 
valodnieciska vienkāršošana. 

Grozījums Nr. 151
35. panta 2. punkta e) daļa

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

Grozījums Nr. 152
35. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas priek
šlikums, ja pakārtotais lietotājs to uzskata 
par nepieciešamu, lai pabeigtu savu ķīmisk
ās drošības novērtējumu.

Svītrots

Pamatojums

Mugurkaulnieku papildu testēšanas priekšlikumu var svītrot, jo šie eksperimenti jau ir iekļauti 
35. panta 2. punkta e) apakšpunktā pieprasītajā informācijā attiecībā uz iedarbības kategorij
ām, ko piegādātāji/importētāji vēl nav ņēmuši vērā attiecībā uz jauno IX a pielikumu.
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Grozījums Nr. 153
35. panta 2. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Ja šie dati nav pieejami, piemēro proced
ūru saskaņā ar 25. pantu. 

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts un izriet no 9. panta a) un x) apakšpunkta, 24. panta 5. punkta, 
25. panta 1. punkta un 26. panta 1. punkta grozījumiem. Tā mērķis, svītrojot šo noteikumu, ir 
atcelt bezmugurkaulnieku testēšanas informācijas sniegšanu pēc izvēles principa. Obligāta 
piekļuve informācijai ir ļoti svarīga MVU.

Grozījums Nr. 154
IV iedaļa

VIELU NOVĒRTĒŠANA NOVĒRTĒŠANA

Pamatojums

VI iedaļas nosaukumam jāatspoguļo tas, ka noteikumi paredz vairāk par vielas novērtēšanu.

Grozījums Nr. 155
37. panta -1. punkts (jauns)

-1. Šīs iedaļas darbības lauku ierobežo ar 
vielām, kuru reģistrācija ir prasīta saskaņā
ar II iedaļu.

Pamatojums

Novērtēšanas procedūra ir pamatota uz reģistrācijā iegūto informāciju (skat., piemēram, 
44. pantu, kurā noteikta papildu informācijas pieprasīšanas procedūra un tādējādi skaidri 
attiecināta tikai uz reģistrētājiem, tajā pašā laikā norādot, ka sadaļa par novērtējumu 
attiecas vienīgi uz vielām, kuru reģistrācija ir prasīta). Nav nozīmes novērtēt vielas, kurām 
nav jābūt reģistrētām. Polimēri jāizņem no REACH pilnībā un jāizveido tiem īpaša regula.
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Grozījums Nr. 156
37. panta 1. punkts

Saskaņā ar šo sadaļu polimēri ir atbrīvoti no 
novērtēšanas prasības.

Polimēri ir atbrīvoti no novērtēšanas pras
ības. 

Pamatojums

Novērtēšanas procedūra ir pamatota uz reģistrācijā iegūto informāciju (skat., piemēram, 
44. pantu, kurā noteikta papildu informācijas pieprasīšanas procedūra un tādējādi skaidri 
attiecināta tikai uz reģistrētājiem, tajā pašā laikā norādot, ka sadaļa par novērtējumu 
attiecas vienīgi uz vielām, kuru reģistrācija ir prasīta). Nav nozīmes novērtēt vielas, kurām 
nav jābūt reģistrētām. Polimēri jāizņem no REACH pilnībā un jāizveido tiem īpaša regula.

Grozījums Nr. 157
38. panta virsraksts

Atbildīgā iestāde Aģentūras atbildība par tehniskās 
dokumentācijas novērtēšanu

Pamatojums

Novērtēšanas fāzē jāpalielina Eiropas Ķimikāliju aģentūras nozīme. Mēs ierosinām, lai Aģent
ūra centralizē testēšanas priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšanu. Turklāt A
ģentūrai jāvar vērsties pie Eiropas ekspertu tīkla un novērtēšanas institūtiem, kas atrodas dal
ībvalstīs.

(SAGE ierosinājums)

Grozījums Nr. 158
38. panta 1. punkts

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

1. Aģentūra ir atbildīga par testēšanas 
priekšlikumu un reģistrācijas tehniskās 
dokumentācijas novērtēšanu.

Pamatojums

Novērtēšanas posmā jāpalielina Eiropas Ķimikāliju aģentūras nozīme. Mēs ierosinām, lai A
ģentūra centralizē testēšanas priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšanu. Turklāt 
Aģentūrai jāvar vērsties pie Eiropas ekspertu tīkla un novērtēšanas institūtiem, kas atrodas 
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dalībvalstīs.

(SAGE ierosinājums)

Grozījums Nr. 159
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.

2. Attiecībā uz šo novērtēšanu veikšanu A
ģentūra paļaujas uz ekspertiem un iestād
ēm, kas iekļautas sarakstā atbilstoši 
83. pantam.

Pamatojums

Novērtēšanas posmā jāpalielina Eiropas Ķimikāliju aģentūras nozīme. Mēs ierosinām, lai A
ģentūra centralizē testēšanas priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšanu. Turklāt 
Aģentūrai jāvar vērsties pie Eiropas ekspertu tīkla un novērtēšanas institūtiem, kas atrodas 
dalībvalstīs.

(SAGE ierosinājums)

Grozījums Nr. 160
39. panta 1. un 2. punkts 

1. Atbildīgā iestāde pārbauda jebkuru re
ģistrācijā vai pakārtotā lietotāja ziņojumā
noteikto testēšanas priekšlikumu attiecībā uz 
VII un VIII pielikumā norādīto informācijas 
sniegšanu par vielu.

1. Aģentūra pārbauda jebkuru reģistrācijā
vai pakārtotā lietotāja ziņojumā noteikto test
ēšanas priekšlikumu attiecībā uz VII un 
VIII pielikumā norādīto informācijas snieg
šanu par vielu. 

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 
1. punktu, atbildīgā iestāde izveido viena no 
šeit minētajiem lēmumiem projektu, un šo l
ēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantā
noteikto procedūru:

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 
1. punktu, Aģentūra izveido viena no šeit 
minētajiem lēmumiem projektu, un šo l
ēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantā
noteikto procedūru:

Pamatojums

Skatīt 38. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 161
40. panta 1. punkta ievaddaļa un 2. punkts

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

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

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

2) Pamatojoties uz saskaņā ar 1. punktu 
veikto pārbaudi, Aģentūra var sagatavot l
ēmuma projektu divpadsmit mēnešu laikā p
ēc 4. punktā minētā ikgadējā novērtēšanas 
plāna publicēšanas, kurā no reģistrētāja 
(-iem) prasa iesniegt jebkādu informāciju, kas 
nepieciešama, lai reģistrācija (-as) atbilstu 
attiecīgajām informācijas prasībām, un šo l
ēmumu pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantu.

Pamatojums

Skatīt 38. panta pamatojumu.

Grozījums Nr. 162
40. panta 3. a punkts (jauns)

3. a Aģentūra izstrādā ikgadēju plānu re
ģistrācijas tehniskās dokumentācijas novērt
ēšanai, īpašu uzmanību pievēršot vispārējai 
novērtējuma kvalitātei. Šis plāns it īpaši 
nosaka procentuāli minimālo tehnisko 
dokumentāciju daudzumu, kas jānovērtē
attiecīgā perioda laikā. Šo plānu publicē A
ģentūras tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt, ka ir novērtēts minimālais tehnisko dokumentāciju skaits.

Grozījums Nr. 163
40. panta 3. punkta b) daļa (jauns)
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3. b Aģentūra sagatavo ikgadēju ziņojumu 
par veikto tehnisko dokumentāciju novērt
ējumu rezultātiem. Šajā ziņojumā it īpaši 
iekļauj rekomendācijas reģistrētājiem 
turpmāko reģistrāciju kvalitātes uzlabo
šanai. Šo ziņojumu publicē Aģentūras t
īmekļa vietnē.

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt, ka novērtēts ir minimālais tehnisko dokumentāciju skaits.

Grozījums Nr. 164
41. panta 1. punkts

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

1. Aģentūra pārbauda jebkuru informāciju, 
kas iesniegta, izpildot saskaņā ar 39. vai 
40. pantu pieņemto lēmumu, un nepieciešam
ības gadījumā izveido jebkādu atbilstošu l
ēmumu projektus saskaņā ar 39. vai 
40. pantu.

Pamatojums

Saskaņošana ar 38. un 40. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 165
41. panta 2. punkts

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

2. Kolīdz tehniskās dokumentācijas pārbaude 
ir pabeigta, Aģentūra izmanto šajā novērtē
šanā iegūto informāciju 43. a bis panta 
1. punkta, 56. panta 3. punkta un 66. panta 
2. punkta nolūkā un nodod iegūto inform
āciju Komisijas un dalībvalstu rīcībā. Aģent
ūra informē Komisiju, reģistrētāju un dal
ībvalstis par saviem secinājumiem attiecībā uz 
to, vai un kā lietot iegūto informāciju
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Pamatojums

Saskaņošana ar 38. un 40. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 166
42. panta 1. punkts

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

svītrots

Pamatojums

Saskaņošana ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 167
42. panta 2. punkts 

2. Atbildīgā iestāde sagatavo lēmuma 
projektu saskaņā ar 39. panta 2. punktu 
120 dienu laikā pēc reģistrācijas vai pakārtot
ā 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.

Pamatojums

Saskaņošana ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 168
42. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Pakāpeniski ieviešamu vielu gadījumā
atbildīgā iestāde sagatavo lēmumu projektus 
saskaņā ar 39. panta 2. punktu:

3. Pakāpeniski ieviešamu vielu gadījumā A
ģentūra sagatavo lēmumu projektus saskaņā
ar 39. panta 2. punktu:

Pamatojums
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Saskaņošana ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 169
42. panta 4. punkts 

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

4. Saskaņā ar 39. pantu novērtēto reģistr
ācijas tehnisko dokumentāciju sarakstu 
dara pieejamu dalībvalstīm.

Pamatojums

Saskaņošana ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 170
43. pants

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

svītrots

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.

3. Saskaņā ar 40. pantu novērtēto reģistr
ācijas tehnisko dokumentāciju sarakstu 
dara pieejamu dalībvalstīm. 

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 171
2 a nodaļa (jauna)
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REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJU P
ĀRBAUDE VIELĀM APJOMĀ NO 1 L

ĪDZ 100 TONNĀM

Pamatojums

Šie grozījumi Aģentūrai dod iespēju identificēt vielas apjomā no 10 līdz 100 tonnām, par kur
ām nav pieejams pilns VI pielikuma datu kopums, kā arī vielas apjomā no 1 līdz 10 tonnām, 
par kurām nav pieejams pilns V pielikuma datu kopums, tostarp toksiskums un bioloģiskā
degradācija, kas varētu radīt lielu risku. Pārbaudes kritēriji ietver tehniskās dokumentācijas, 
kurās dots vismazāk informācijas par bīstamību, ja ir aizdomas par CMR un PBT, ja uzrādīta 
plaša iedarbības joma, kumulatīvi apjomi un problēmas, kas atklājušās obligātajos pas
ākumos. Lai veicinātu efektivitāti un proporcionalitāti, izraudzītajai vielai jābūt uzrādītiem 
vismaz diviem no šiem kritērijiem. 

Turklāt Aģentūra var ierosināt papildu pārbaudes kritērijus Komisijai, kas ir tiesīga iekļaut š
ādu kritēriju šīs regulas jaunajā III a pielikumā.

Grozījums Nr. 172
-43. a pants (jauns)

Vielu identifikācija, pakļauta papildu 
informācijas prasībām

1) Aģentūra var veikt pārbaudi visām re
ģistrācijas tehniskajām dokumentācijām, 
kas iesniegtas par vielām, kas ir reģistrētas 
apjomā, kas mazāks par 100 tonnām, lai 
identificētu tās vielas, kas varētu radīt lielu 
risku, jo tās atbilst vismaz diviem zemāk 
uzskaitītajiem kritērijiem:

a) vielas ar iespējami augstu iedarbību:
i) patērētāju lietojuma dēļ vai

ii) izkliedējoša profesionāla lietojuma dēļ, 
vai
iii) izkliedējoša rūpnieciska lietojuma dēļ;

b) vielas, par kurām iesniegts vismazākais 
informācijas daudzums attiecībā uz cilvēku 
veselības vai vides īpašībām;
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c) vielas, par kurām zinātniski pierādījumi 
liecina, ka tās varētu klasificēt kā kancerog
ēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reprodukcijai, 1. un 2. kategorijā vai varētu 
atbilst XII pielikuma kritērijiem, un par 
kurām ir vismazāk informācijas attiecībā
uz norādītā apdraudējuma īpatnībām;
d) vielas, ko reģistrējuši vismaz 20 reģistrēt
āji, ja vien šie reģistrētāji ir norādījuši, ka 
vielām nav kaitīgas iedarbības, vai arī, ja 
zinātniski pierādījumi norāda, ka šīs vielas 
nav kaitīgas;
e) vielas, attiecībā uz kurām dalībvalstīs 
ieviešanas vai uzraudzības aktivitātēs ir 
radušās aizdomas par to ietekmi uz cilvēku 
veselību vai vidi.
2) Aģentūra pieprasa to vielu reģistrēt
ājiem, kas izraudzītas pārbaudei, saskaņā
ar 11. a un 12. pantu iesniegt:

a) VI pielikumā izklāstīto informāciju par 
vielām apjomā no 10 līdz 100 tonnām 
2 gados un
b) V pielikumā izklāstīto informāciju par 
vielām apjomā no 1 līdz 10 tonnām 1 gadā.

3) Aģentūra Komisijai var ieteikt papildu p
ārbaudes kritērijus. Komisija pieņem l
ēmumu iekļaut papildu kritērijus 
III A pielikumā saskaņā ar 130. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Pamatojums

Šie grozījumi Aģentūrai dod iespēju identificēt apjomā no 10 līdz 100 tonnām vielas, par kur
ām nav pieejams pilns VI pielikuma datu kopums, kā arī vielas apjomā no 1 līdz 10 tonnām, 
par kurām nav pieejams pilns V pielikuma datu kopums, tostarp toksiskums un bioloģiskā
degradācija, kas varētu radīt lielu risku. Pārbaudes kritēriji ietver tehniskās dokumentācijas, 
kurās sniegts vismazāk informācijas par bīstamību, ja ir aizdomas par CMR un PBT, ja uzrād
īta plaša iedarbības joma, kumulatīvi apjomi un problēmas, kas atklājušās piespiedu pas
ākumos. Lai veicinātu efektivitāti un proporcionalitāti, izraudzītajai vielai jābūt uzrādītiem 
vismaz diviem no šiem kritērijiem. 

Turklāt Aģentūra var ierosināt papildu pārbaudes kritērijus Komisijai, kas ir tiesīga iekļaut š
ādu kritēriju šīs regulas jaunajā III a pielikumā.
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Grozījums Nr. 173
- 43. a a pants (jauns)

Papildu informācijas sagatavošana, ja ir 
vairāki reģistrētāji

1) Ja informāciju par vienu vielu prasīts 
iesniegt vairākiem reģistrētājiem saskaņā
ar 43. a a panta 2. punktu, Aģentūra šiem 
reģistrētājiem atklāj pārējo reģistrētāju 
identitāti. 
2) Visiem reģistrētājiem, kuriem prasīts 
iesniegt vienu un to pašu informāciju, ir tr
īs mēneši laika, lai vienotos, kurš sagatavos 
informāciju visu vārdā. Ja neizdodas pan
ākt vienošanos, Aģentūra ieceļ vienu reģistr
ētāju, kurš sagatavo informāciju.
3) Trūkstošās informācijas sagatavošanas 
izmaksas, kas vajadzīgas, lai atbilstu V vai 
VI pielikuma prasībām, attiecīgi sadala 
vienlīdzīgi starp visiem vielas reģistrēt
ājiem, ja vien nav panākta cita vienošanās.

Pamatojums

Ja vielai ir vairāki reģistrētāji, jāsagatavo tikai viens datu kopums, un izmaksas jāsadala 
visiem šīs vielas reģistrētājiem.

Grozījums Nr. 173
43. a pants

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.
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Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 174

43. a bis panta virsraksts

Atbildīgā iestāde Kopienas slīdošais plāns

Or. fr

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai jābūt atbildīgai par šī slīdošā plāna projekta izstrādi, ņemot vērā dalībvalstu 
intereses.

Grozījums Nr. 175
43. a bis panta 1. punkta (ievaddaļa) un 1. a apakšpunkts (jauns)

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

1. Aģentūra sagatavo Kopienas slīdošā pl
āna projektu 44., 45. un 46. panta nolūkā
saskaņā ar 43. pantā minētajiem krit
ērijiem un ja, vai nu tehniskās dokument
ācijas novērtēšanas rezultātā, ko veikusi šīs 
dalībvalsts atbildīgā iestāde, kā minēts saskaņ
ā ar 38. pantu, vai jebkāda cita atbilstoša 
avota, ieskaitot informāciju reģistrācijas 
tehniskajā dokumentācijā, dēļ ir iemesls dom
āt, ka viela rada risku veselībai vai apkārtējai 
videi, jo īpaši, piemēram, pamatojoties uz 
vienu no šeit minētajiem iemesliem:

Aģentūra iesniedz savu sagatavoto slīdošā
plāna projektu dalībvalstīm katru gadu līdz 
31. decembrim.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai jābūt atbildīgai par šī slīdošā plāna projekta izstrādi, ņemot vērā dalībvalstu 
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intereses.

Grozījums Nr. 176
43. a bis panta 1. b punkts (jauns)

1. b Aģentūra ir atbildīga par to vielu nov
ērtēšanu, kas iekļautas Kopienas slīdošajā
plānā. Lai veiktu vielu novērtēšanu, Aģent
ūra var vērsties pie ekspertiem, kas norādīti 
atbilstoši 83. pantam sagatavotajā sarakstā, 
kurus tā izvēlas, ņemot vērā atbilstoši 
1. a pantam izteiktos dalībvalstu lūgumus.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai jābūt atbildīgai par šī slīdošā plāna projekta izstrādāšanu, ņemot vērā dalībvalstu 
intereses.

Grozījums Nr. 177
43. a bis panta 1. a punkts (jauns)

1. a Katru gadu pirms 31. janvāra dal
ībvalstis var iesniegt Aģentūrai savus 
piebildumus par plāna projekta saturu, 
ieteikt jaunu vielu iekļaušanu slīdošajā pl
ānā un ierosināt, lai valsts iestādes uz
ņemtos atbildību par novērtēšanu.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai jābūt atbildīgai par šī slīdošā plāna projekta izstrādāšanu, ņemot vērā dalībvalstu 
intereses.

Grozījums Nr. 178
43. a bis 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 pl
āno novērtēt katru gadu. Dalībvalsts
iesniedz slīdošo plānu Aģentūrai un pārēj
ām dalībvalstīm līdz katra gada 28. febru
ārim. Aģentūra var izdarīt savus 
piebildumus, un dalībvalstis var nosūtīt A
ģentūrai savus piebildumus vai izteikt savu 
interesi par vielas novērtēšanu līdz katra 
gada 31. maijam.

2. 1. un 1. a punktā minētais slīdošais plāns 
aptver trīs gadu periodu, ik gadu tiek 
atjaunināts, un tajā precizētas vielas, ko katru 
gadu Kopienas līmenī novērtēs Aģentūra 
vai noteiktā gadījumā dalībvalstis, kas ir 
iesniegušas pieprasījumu saskaņā ar 
43. a bis panta 1. b punktu. Aģentūra
iesniedz Kopienas slīdošo plānu (svītrots) dal
ībvalstīm līdz katra gada 28. februārim.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai jābūt atbildīgai par šī slīdošā plāna projekta izstrādāšanu, ņemot vērā dalībvalstu 
intereses.

Grozījums Nr. 179
43. a bis panta 3. punkts

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

3. Gadījumos, kad attiecībā uz Kopienas sl
īdošo plānu nav izteikti piebildumi, Aģentūra 
šo slīdošo plānu pieņem. Pretējā gadījumā A
ģentūra sagatavo jaunu slīdošā plāna 
projektu, ko iesniedz dalībvalstīm. Ja 
30 dienu laikā par Kopienas slīdošā plāna 
saturu nav izteikti piebildumi, Aģentūra to 
pieņem. Viedokļu nesaskaņas gadījumā, 
kad vairākas dalībvalstis ierosina atšķirīgas 
iestādes vienas vielas novērtēšanai, Aģent
ūra iesniedz slīdošo plānu Komisijai, kas to 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā
noteikto procedūru.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai ir uzticēts pabeigt šo slīdošā plāna projektu, ņemot vērā dalībvalstu intereses.

Grozījums Nr. 180
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43. a bis 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

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.

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

Ja 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.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai ir uzticēts pabeigt šo slīdošā plāna projektu, ņemot vērā dalībvalstu intereses.
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Grozījums Nr. 181
43. a bis panta 2. punkts

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

5. Aģentūra publicē galīgo slīdošo plānu sav
ā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai ir uzticēts pabeigt šo slīdošā plāna projektu, ņemot vērā dalībvalstu intereses.

Grozījums Nr. 182
43. a bis panta 6. punkts

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

svītrots

Pamatojums

Kopienai ir svarīgi, lai būtu vienots slīdošais plāns, nevis daudzu dalībvalstu slīdošie plāni. A
ģentūrai ir uzticēts pabeigt šo slīdošā plāna projektu, ņemot vērā dalībvalstu intereses.

Grozījums Nr. 183
44. panta 1. un 4. 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, kur
ā nosaka iemeslus un prasa no reģistrētāja (-
iem) iesniegt papildu informāciju. Lēmumu 
pieņem saskaņā ar 48. un 49. pantā noteikto 
procedūru.

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

4. Kad Aģentūra pabeidz savu novērtēšanas 
darbu saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, tā attiec
īgi par to informē dalībvalstis 12 mēnešu laik
ā pēc vielas novērtēšanas uzsākšanas. Ja gal
īgais termiņš ir pārsniegts, novērtēšanu 
uzskata par pabeigtu.

Justification

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 184
45. panta 1. punkts

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

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

Pamatojums

Saistīts ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 185
45. panta 2. punkts

2) Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
papildu informācijas pieprasījumiem, A
ģentūra uzrauga saskaņā ar 44. pantu 
sagatavotos lēmumu projektus, izstrādā krit
ērijus un nosaka prioritātes. Pēc iespējas 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru pieņem ieviešanas pasākumus.

2) Pēc iespējas saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru pieņem ievie
šanas pasākumus.

Pamatojums

Mēģina palielināt Aģentūras lomu ķimikāliju novērtēšanā, tajā pašā laikā mēģinot pēc iesp
ējas labāk izmantot esošos resursus un it īpaši dalībvalstīs jau esošos zināšanu resursus.
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Grozījums Nr. 186
46. panta 1. un 2. punkts 

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

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

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

2. Kolīdz vielas novērtēšana ir pabeigta, A
ģentūra izmanto šajā novērtēšanā iegūto 
informāciju 56. panta 3. punkta un 66. panta 
2. punkta nolūkā un nodod iegūto inform
āciju Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu rīc
ībā. Aģentūra informē Komisiju, reģistrētāju 
un dalībvalstis par saviem secinājumiem 
attiecībā uz to, vai un kā lietot iegūto inform
āciju.

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 187
48. panta 1., 2. un 3. punkts un 4. punkta a) apakšpunkts

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

1. Aģentūra nodod jebkādu lēmuma 
projektu, kas sagatavots saskaņā ar 39., 40. 
vai 44. pantu, attiecīgajam reģistrēt
ājam (-iem) vai pakārtotajam lietot
ājam (-iem), informējot viņus par viņu tiesīb
ām iesniegt savus piebildumus 30 dienu laikā
pēc lēmuma projekta saņemšanas. Aģentūra
ņem vērā visus saņemtos piebildumus un var 
attiecīgi grozīt lēmuma projektu.
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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 izbeidzis ražot vai import
ēt vielu, viņš informē par šo faktu Aģentūru, 
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.

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 pārtraukt vielas ražošanu 
vai importēšanu, saņemot lēmuma projektu. 
Tādos gadījumos viņš informē Aģentūru par 
šo faktu, ievērojot to, ka viņa reģistrācija 
vairs nebūs derīga un no viņa vairs nevar 
pieprasīt papildu informāciju attiecībā uz šo 
vielu, ja vien viņš neiesniedz jaunu reģistr
āciju.

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

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

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 188
49. panta 1. punkts

1) Dalībvalsts atbildīgā iestāde informē A
ģentūru par sava lēmuma projektu saskaņā
ar 39., 40. vai 44. pantu līdz ar jebkādiem re
ģistrētāja vai pakārtotā lietotāja piebildumiem 
un norāda, kā šie piebildumi ņemti vērā. A
ģentūra izplata šo lēmuma projektu kopā
ar piebildumiem pārējo dalībvalstu atbild
īgajām iestādēm.

1) Aģentūra izplata dalībvalstīm sava l
ēmuma projektu, kas balstīts, ja iespējams, 
uz attiecīgā institūta veiktu novērtējumu,
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu līdz ar jebk
ādiem reģistrētāja vai pakārtotā lietotāja 
piebildumiem un norāda, kā šie piebildumi 
ņemti vērā. 

Pamatojums

Saistīts ar 38. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 189
49. panta 2. punkts 

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

2. 30 dienu laikā pēc izplatīšanas dalībvalstis 
var ierosināt Aģentūrai grozījumus lēmuma 
projektā, nosūtot kopiju atbildīgajai iestādei.

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 190
49. panta 3. un 4. punkts

3. Ja Aģentūra 30 dienu laikā nesaņem 
nevienu priekšlikumu vai pati neizvirza 
nevienu priekšlikumu, tā pieņem lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu paziņotajā versijā.

3. Ja Aģentūra 30 dienu laikā nesaņem 
nevienu priekšlikumu, tā pieņem lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu paziņotajā versijā.

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

4. Ja Aģentūra saņem priekšlikumu par groz
ījumu, tā var mainīt lēmuma projektu. Aģent
ūra pārsūta lēmuma projektu līdz ar visiem 
ierosinātajiem grozījumiem dalībvalsts 
komitejai 15 dienu laikā pēc tam, kad 
beidzies 2. punktā minētais 30 dienu periods.

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 191
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 dala šī pētījuma 
izmaksas. 
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Aģentūra nosaka kritērijus izmaksu dalī
šanai, vadoties pēc pārredzamības un 
proporcionalitātes principa.

Pamatojums

Lai sasniegtu proporcionālas izmaksas, Aģentūrai jānosaka taisnīgi kritēriji. Šis grozījums ir 
saistīts ar citiem VI iedaļas “Vielu novērtēšana” pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 192
51. pants

Dalībvalstu pienākumi sniegt ziņojumus A
ģentūrai

Informācijas par novērtēšanu publicēšana

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

Līdz katra gada 28. februārim Aģentūra savā
tīmekļa vietnē publicē ziņojumu par iepriek
šējā kalendārajā gadā gūtajām sekmēm tās
pienākumu veikšanā, kādi uzlikti attiecībā uz 
testēšanas priekšlikumu pārbaudi. 

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Eiropas Aģentūras loma).

Grozījums Nr. 193
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus nodro
šinot 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.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, lai vielas, 
kas saistītas ar ļoti lielām bažām, ja iesp
ējams, tiek aizvietotas ar piemērotām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, 
vienlaikus nodrošinot atbilstošu iekšējā
tirgus funkcionēšanu.

Pamatojums

Licencēšanas fāzē sabiedrības veselības un vides aizsardzības mērķiem ir prioritāte pār iekšēj
ā tirgus noteikumiem. Turklāt skaidrāka saikne jāizveido ar aizstāšanas principu.



AD\580429LV.doc 107/172 PE 357.851v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 194
53. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

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 tādā veidā, 
kas ir līdzvērtīgs laišanai tirgū, 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 lietojumu 
kategorijas un iedarbības kategorijas, kas 
attiecināmas, tīrā veidā vai preparātā vai šīs 
vielas iekļaušana izstrādājumā, kā dēļ viela ir 
laista tirgū vai kā dēļ viņš pats lieto šo vielu t
ādā veidā, kas ir līdzvērtīgs laišanai tirgū, 
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 lietojumu 
kategorijas un iedarbības kategorijas, kas 
attiecināmas, tīrā veidā vai preparātā vai šīs 
vielas iekļaušana izstrādājumā, kā dēļ viela ir 
laista tirgū vai kā dēļ viņš pats lieto šo vielu 
veidā, kas ir līdzvērtīgs laišanai tirgū, nav 
atbrīvoti no licencēšanas prasības pašā
XIII pielikumā saskaņā ar 55. panta 
2. punktu, vai

Pamatojums

Vielas licencēšana neattiecas uz tās ražošanas procesu. Šis grozījums ir paredzēts izskaidro
šanas nolūkā, jo, ja ražotājs nevar, piemēram, uzglabāt nelicencētu vielu, tās ražošana kļūs 
neiespējama. 

Grozījums Nr. 195
53. panta 1. punkta e) daļa

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 licence vai kategorija, vai 
lietojumu un iedarbības kategorija ir pieš
ķirta viņa tiešajam pakārtotajam lietotājam.
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Grozījums Nr. 196
53. panta 2. punkts 

2. Pakārtotais lietotājs var lietot vielu, iev
ērojot 1. pantā noteiktos kritērijus, ar nosac
ījumu, ka lietojums atbilst viņa piegādes ķ
ēdes dalībniekam piešķirtās licences nosac
ījumiem attiecībā uz šo lietojumu.

2. Pakārtotais lietotājs var lietot vielu, iev
ērojot 1. pantā noteiktos kritērijus, ar nosac
ījumu, ka lietojums atbilst viņa piegādes ķ
ēdes dalībniekam piešķirtās licences nosac
ījumiem attiecībā uz šo lietojumu vai 
lietojumu un iedarbības kategoriju.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo ir ieviesta lietojumu un iedarbības kategorija. Tas pats attiecas 
uz 55. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu, 55. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 58. panta 
4. punktu, 58. panta 5. punktu un 58. panta 6. punktu. 

Grozījums Nr. 197
53. panta 5. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunkts

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

Svītrots

b) lietojumi biocīdos produktos Direkt
īvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros,

c) lietojumi cilvēkiem paredzētās vai veterin
ārajās zālēs Regulas (EEK) Nr. 2309/93 un 
Direktīvas 2001/82/EK un 2001/83/EK darb
ības sfēras ietvaros,

d) lietojumi kā pārtikas piedevas Direkt
īvas 89/107/EEK darbības sfēras ietvaros,
e) lietojumi kā piedevas dzīvnieku barībā
Direktīvas 70/524/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

f) lietojumi kā aromatizējošās vielas pārtikā
Lēmuma 1999/217/EK darbības sfēras 
ietvaros,

Pamatojums

Skat. 2. pantu. Iepriekš minētās vielas nav jāiekļauj REACH.

Grozījums Nr. 198
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53. panta 5. punkta i a) apakšpunkts (jauns)

i a) vielas, kuras nav jāreģistrē.

Pamatojums

Licencēšanas procedūra attiecas tikai uz reģistrētām vielām. Tāpēc vielas, kas ir atbrīvotas 
no reģistrācijas, jāatbrīvo arī no licencēšanas prasībām.

Grozījums Nr. 199
53. panta 7. punkta ievaddaļa 

7) 1. un 2. punkts neattiecas uz vielu 
lietojumu, ja tās ir preparātu sastāvā:

7) 1. un 2. punkts neattiecas uz vielu 
lietojumu, ja tās ir preparātu vai izstrād
ājumu sastāvā:

Pamatojums
Robežkoncentrācijas jānosaka arī attiecībā uz vielām izstrādājumos. Priekšlikumā izteiktā
diskriminācija vielām izstrādājumos nav pamatota ar toksikoloģiskiem un eko-toksikolo
ģiskiem kritērijiem. Turklāt - atšķirībā no vielām preparātos - lai iegūtu izstrādājumos esošu 
vielu, tās kaitīgās iedarbības dēļ nepieciešama starpniecība, tādējādi iegūšana ir vēl vairāk 
ierobežota. Šis grozījums ir saskaņots ar spēkā esošo Eiropas Komisijas likumdošanu par 
izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 200
53. panta 7. punkts (jauns)

7. a 1. punkts neattiecas uz vielu izmanto
šanu tīrā veidā, preparātos vai izstrād
ājumos, kas iekļauti XVI vai XVII pielikum
ā noteiktajos nosacījumos vai ierobe
žojumos.

Pamatojums

Ierosinātais 53. panta astotais papildu punkts ieviesīs skaidrību, ka vairs nav jāapspriež jau 
pieņemtie Padomes un Parlamenta lēmumi saskaņā ar Direktīvu 76/769/EEK, kā arī tie l
ēmumi, ko pieņems Komisija saskaņā ar Līguma 130. pantā noteikto (komitoloģijas) proced
ūru. Izlemt par to, vai un kādā mērā vielas, uz ko jau attiecas spēkā esošā regula, būtu jāizsl
ēdz no šo noteikumu darbības sfēras, nebūtu jāatstāj Komisijas kompetencē.
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Grozījums Nr. 201
54. panta a), b) un c) apakšpunkts

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

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

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

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

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

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

Pamatojums

Pirms vielas licencēšanas ir jāpieņem juridiski saistoši lēmumi par to klasifikāciju (balstoties 
uz saskaņotu klasifikācijas lēmumu, to iekļaujot CMR vielu 1. un 2. kategorijā). Pretējā gad
ījumā dalībvalstu komiteju, kas atbild par CMR 1. un 2. kategorijas vielu klasifikāciju, l
ēmumi jāatzīst par spēkā neesošiem. Ir jābūt juridiskai noteiktībai, it īpaši attiecībā uz 
pasaules tirdzniecību.

Grozījums Nr. 202
54. panta f) apakšpunkts 

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.

Svītrots

Pamatojums
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Neeksistē kritēriji endokrīni graujošu īpašību definēšanai. Kritēriji, papildu tiem, kas noteikti 
54. panta d) un e) apakšpunktā, ir jānosaka, balstoties uz zinātniskiem datiem, lai nepieļautu 
patvaļīgus lēmumus. Šis grozījums ir saistīts ar citiem VII sadaļas “Licencēšana” pantu groz
ījumiem.

Grozījums Nr. 203
54. a pants (jauns)

XIII pielikumā iekļaujamo vielu pārbaude

1) Ne agrāk kā sešus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Eiropas Komisija pieprasa 
Veselības un vides apdraudējuma zin
ātniskajai komitejai (SCHER) sniegt 
atzinumu par to, vai šīs regulas 54. pants 
un tās atbilstošie pielikumi jāpapildina ar 
zinātniskiem kritērijiem, kā arī sniedz šo 
kritēriju vadlīnijas.

2) Pamatojoties uz SCHER atzinumu un 
atbilstoši Līguma 251. pantam, Komisija 
ierosina Eiropas Parlamentam un Padomei 
grozīt 54. pantā uzskaitītās kategorijas, lai 
iekļautu visas vielas, kas izraisa līdzvērtīgas 
bažas un kuru īpašības:

a) var noteikt pēc skaidriem zinātniskiem 
kritērijiem, izmantojot starptautiski atzītas 
testēšanas metodes un;

b) ir konstatēta nopietna un 
neatgriezeniska kaitīga ietekme uz cilvēku 
veselību vai vidi.

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina gan juridisku noteiktību, gan to, ka licencēšanas procesa ierobe
žojumi tiek noteikti vielām, kuras kaitīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi, tās pārbaudot pēc 
skaidriem zinātniskiem, starptautiskā līmenī atzītiem kritērijiem, piemēram, tādiem kā OECD.
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Grozījums Nr. 204
55. panta 1. punkts 

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

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, kas 
minētas 54. pantā, kas iepriekš ir reģistrētas 
atbilstoši II iedaļai, iekļaušanu XIII pielikum
ā, šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Attiecībā uz katru vielu precizē:

Pamatojums

Tikai reģistrētas vielas var atbrīvot no licencēšanas procedūras. Jebkurā gadījumā nereģistr
ētas vielas nedrīkst ne ražot, ne importēt. Šis papildinājums ievieš skaidrību.

Grozījums Nr. 205
55. panta 1. punkta e) apakšpunkts

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

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

Grozījums Nr. 206
55. panta 2. punkta ievaddaļa 

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

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

Grozījums Nr. 207
55. panta 4. punkta b) apakšpunkts

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

b) lietojumi, lietojumu kategorijas vai 
iedarbības kategorijas, kas būtu atbr
īvojamas no licencēšanas prasības.
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Grozījums Nr. 208
56. panta 7. punkts

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas dal
ībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu vieno
šanos par identifikāciju, Aģentūra var iekļaut 
šo vielu savos ieteikumos saskaņā ar 55. 
panta 3. punktu. Ja dalībvalsts komitejai 
neizdodas panākt vienbalsīgu vienošanos, tā
30 dienu laikā pēc paziņošanas pieņem 
atzinumu. Aģentūra pārsūta šo atzinumu 
Komisijai, ietverot informāciju par visiem 
mazākuma viedokļiem komitejas ietvaros.

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas dal
ībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu vieno
šanos par identifikāciju, Aģentūra var iekļaut 
šo vielu savos ieteikumos saskaņā ar 
55. panta 3. punktu. Attiecīgajam reģistrēt
ājam dod iespēju izteikt savu viedokli priek
šlaikus. Ja dalībvalsts komitejai neizdodas 
panākt vienbalsīgu vienošanos, tā 30 dienu 
laikā pēc paziņošanas pieņem atzinumu. 
Attiecīgajam reģistrētājam dod iespēju 
izteikt savu viedokli pirms atzinuma 
sagatavošanas. Aģentūra pārsūta šo 
atzinumu Komisijai, ietverot informāciju par 
visiem mazākuma viedokļiem komitejas 
ietvaros, kā arī attiecīgo reģistrētāju 
izteiktos viedokļus un, ja tie nav iekļauti 
atzinumā, tad to pamato.

Pamatojums

Aģentūras atzinums tiek sagatavots pirms iespējamās komitoloģijas procedūras un tādēļ
apdraud attiecīgā reģistrētāja intereses. Tāpēc attiecīgajam reģistrētājam ir jāļauj aizstāvēt 
savu viedokli vēl pirms atzinuma sagatavošanas.

Grozījums Nr. 209
57. panta 2. punkts 

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma rad
ītais cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 
6. iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts pieteic
ēja ķīmiskās drošības ziņojumā.

2. Licenci piešķir, ja:

Komisija neizskata sekojošo:
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a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru pieš
ķirta atļauju saskaņā ar Padomes Direktīvu 
96/61/EK,

a) vielas lietojuma radītais cilvēku veselības 
vai apkārtējās vides apdraudējums, kas 
notiek XIII pielikumā norādīto vielas 
raksturīgo īpašību dēļ, tiek adekvāti kontrol
ēts saskaņā ar I pielikuma 6. punktu un ir t
āds, kā dokumentēts pieteicēja ķīmiskās dro
šības ziņojumā.

b) ūdens vides apdraudējumu un apdraud
ējumu, ko rada ūdens vide, vielai izplūstot 
no tās avota punkta, uz ko attiecas prasība 
par iepriekšēju reglamentēšanu, kas minēta 
11. panta 3. punktā un tiesību aktos, kas 
pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantu,

b) pieņemti visi vajadzīgie pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi vai arī

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

c) nav atbilstošas alternatīvas aizstājošas 
vielas vai tehnoloģijas, vai

d) ja ir pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tās 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu.

Pamatojums

Ir noderīgi veicināt to vielu aizstāšanu, kuras izraisa ļoti lielas bažas un ir uzskaitītas 
XIII pielikumā. Šīs vielas licencē tikai izņēmuma gadījumos un ar īpašiem nosacījumiem. To 
lietošanai “adekvāta kontrole” nav pietiekama.

Grozījums Nr. 210
57. panta 3. punkts 

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

svītrots
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a) vielas lietojumu radītais risks,

b) pieteicēja vai citu ieinteresēto pušu 
apliecinātās sociāli ekonomiskās priekšroc
ības, kas izriet no vielas lietojuma, un soci
āli ekonomiskā ietekme, ko rada atteikums 
licencēt vielu,
c) alternatīvu analīze, ko iesniedz pieteicējs 
saskaņā ar 59. panta 5. punktu un jebkuras 
trešās puses ieguldījums, kas iesniegts 
saskaņā ar 61. panta 2. punktu,
d) pieejamā informācija par jebkuras citas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas radītu 
veselības vai apkārtējās vides apdraud
ējumu. 

Pamatojums

Ir noderīgi veicināt to vielu aizstāšanu, kuras izraisa ļoti lielas bažas un ir uzskaitītas 
XIII pielikumā. Šīs vielas licencē tikai izņēmuma gadījumos un ar īpašiem nosacījumiem. To 
lietošanai “adekvāta kontrole” nav pietiekama.

Grozījums Nr. 211
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 ierobe
žojumam laikā.

6. Uz licencēm attiecina noteiktus nosac
ījumus, tostarp obligātu pakļaušanu p
ārraudzībai un aizvietošanas plānus. Licenc
ē nosaka laika ierobežojumus, kas nedrīkst 
pārsniegt septiņus gadus, bet ko var 
pagarināt saskaņā ar 58. panta nosac
ījumiem.

Pamatojums

Jāveicina aizstāšana un inovācija. Turklāt licencēm jānosaka laika ierobežojums (ne vairāk k
ā septiņi gadi).

Grozījums Nr. 212
57. panta 7. punkta c) daļa

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

c) lietojumu (-us) vai lietojumu kategorijas, 
vai iedarbības kategorijas, attiecībā uz kur
ām licence ir piešķirta,
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Grozījums Nr. 213
58. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

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 (svītrots) cilvēku 
veselības vai apkārtējās vides apdraudējums, 
Komisija var atlikt licenci, kas gaida uz p
ārskatīšanu, ņemot vērā proporcionalitāti. 

Pamatojums

Nepastāv kritēriji ‘nopietna un tūlītēja’ riska definīcijai. Tādēļ Komisijai, vadoties pēc krit
ērijiem, jānolemj, vai pārbaudes laikā ir jāaptur vielas licence. Šis grozījums ir saistīts ar 
citiem VII sadaļas “Licencēšana” pantu grozījumiem. 

Grozījums Nr. 214
59. panta 3. punkts 

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

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

Grozījums Nr. 215
59. panta 4. punkta c) daļa

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 lietojumu kategorij
ām, vai iedarbības kategorijām licence tiek 
prasīta, un raksturojot vielas lietojumu prepar
ātos un/vai vielas ietveršanu izstrādājumos 
atbilstoši nepieciešamībai,
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Grozījums Nr. 216
60. panta 1. punkts 

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

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

Grozījums Nr. 217
60. panta 1. punkts 

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

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

Grozījums Nr. 218
61. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkts

a) Risku novērtēšanas komiteja: pieteikumā
raksturotā veselības un/vai vides apdraud
ējuma, ko rada vielas lietojums (-i), novērt
ējums,

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

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: 
pieteikumā raksturoto sociāli ekonomisko 
faktoru, kas saistīti ar vielas lietojumu (-iem) 
vai lietojumu kategorijām, vai iedarbības 
kategorijām, novērtējums, ja pieteikums sast
ādīts saskaņā ar 59. panta 5. punktu.
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Grozījums Nr. 219
62. pants

Licenču īpašnieku pienākumi Pienākums sniegt informāciju par licenc
ējamām vielām

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

Visas vielas un preparāti, uz kuriem 
attiecas 54. pantā noteiktie nosacījumi, tiek 
marķēti vienmēr klāt pievienojot drošības 
datu lapu. Marķējums norāda:

a) vielas nosaukumu,

b) apliecinājumu, ka viela ir iekļauta 
XIII pielikumā un 
c) katru īpašo lietojumu, attiecībā uz ko 
viela ir licencēta.

Pamatojums

Kaitīgas vielas un preparāti jāmarķē tā, lai lietotājiem tiktu sniegta informācija.

Grozījums Nr. 220

64. panta 1. un 2. punkts

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai izstrād
ājumā, attiecībā uz kuru XVI pielikumā
paredzēts ierobežojums, nedrīkst ražot, laist 
tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst šī ierobe
žojuma nosacījumiem. Tas neattiecas uz zin
ātnisko pētījumu un izstrādes vai uz 
produktu un procesu orientētu pētījumu un 
izstrādes nolūkā ražotu, tirgū laistu vai 
lietotu vielu apjomā, kas nepārsniedz 1 tonnu 
gadā.

1. Vielu, preparātu vai izstrādājumu, attiecībā
uz kuru XVI pielikumā paredzēts ierobe
žojums, nedrīkst ražot, laist tirgū vai lietot, ja 
vien tā neatbilst šī ierobežojuma nosac
ījumiem. Tas neattiecas uz zinātnisko pēt
ījumu 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.

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

2. Vielu, preparātu vai izstrādājumu, attiecībā
uz kuru XVII pielikumā paredzēts ierobe
žojums, nedrīkst ražot, laist tirgū vai lietot, ja 
vien tā neatbilst šī ierobežojuma nosac
ījumiem. Tas neattiecas uz laboratorijas m
ēroga pētījumu vai lietojuma nolūkā ražotu, 
tirgū laistu vai lietotu vielu, ko izmanto kā
uzziņas standartu.
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Pamatojums

Noteikumi nav jāattiecina tikai uz vielām tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos. Saskaņā ar 
pašreizējo likumu (Direktīva 76/769/EEK) bīstamus preparātus un izstrādājumus ir iespējams 
regulēt tiešā veidā. Šis grozījums izskaidro, ka šādus preparātus un izstrādājumus var regulēt 
nevis izskatot to sastāvdaļas atsevišķi, bet gan, ņemot vērā preparāta un izstrādājuma bīstam
ības efektu kopumā.

Grozījums Nr. 221
66. panta 1. punkts 

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.

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.

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas, preparāta
vai izstrādājuma ražošana, laišana tirgū vai 
lietošana rada tādu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, kas netiek adekvāti kontrol
ēts un kam nepieciešams pievērst uzmanību 
Kopienas līmenī, Komisija lūdz Aģentūru 
sagatavot tehnisko dokumentāciju, kas atbilst 
XIV ielikuma prasībām. Pirms tehniskās 
dokumentācijas apkopošanas Aģentūra dod 
attiecīgajiem reģistrētājiem iespēju 
izteikties. Ja tehniskā dokumentācija parāda, 
ka bez jau iedibinātiem pasākumiem nepiecie
šama visā Kopienā izvērsta darbība, Aģent
ūra ierosina noteikt ierobežojumus, lai tādēj
ādi uzsāktu ierobežošanas 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 attiecīgo reģistrētāju 
atzinumiem un uz jebkuru attiecīgu risku 
novērtējumu, ko citu Kopienas regulu vai 
direktīvu nolūkā iesniegušas trešās personas. 
Šajā nolūkā citas organizācijas, tādas kā a
ģentūras, kas nodibinātas saskaņā ar 
Kopienas likumdošanu un veic līdzīgu 
uzdevumu, pēc pieprasījuma sniedz inform
āciju Aģentūrai.

Pamatojums

Tehniskajā dokumentācijā ir iekļauts ierobežojuma lēmuma pamatojums, tādējādi kaitējot 
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attiecīgo reģistrētāju nostājai. Tādēļ attiecīgie reģistrētāji jāuzklausa pirms tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanas un, kad tā ir sagatavota, jāņem vērā attiecīgo reģistrētāju 
sniegtā informācija. 

Grozījums Nr. 222
66. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka vielas ražošana, 
laišana tirgū vai lietošana tīrā veidā, prepar
ātā 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, preparāta
vai izstrādājuma ražošana, laišana tirgū vai 
lietošana rada tādu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, kas netiek adekvāti kontrol
ēts un kam nepieciešams pievērst uzmanību 
Kopienas līmenī, tā sagatavo tehnisko 
dokumentāciju, kas atbilst XIV ielikuma pras
ībām. Ja šī tehniskā dokumentācija parāda, ka 
bez jau iedibinātiem pasākumiem nepiecie
šama visā Kopienā izvērsta darbība, dal
ībvalsts to iesniedz Aģentūrai XIV pielikumā
noteiktajā formātā, lai uzsāktu ierobežošanas 
procesu.

Pamatojums

Noteikumi nav jāattiecina tikai uz vielām tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos. Saskaņā ar 
pašreizējo likumu (Direktīva 76/769/EEK) bīstamus preparātus un izstrādājumus ir iespējams 
regulēt tiešā veidā. Šis grozījums izskaidro, ka šādus preparātus un izstrādājumus var regulēt, 
nevis izskatot to sastāvdaļas atsevišķi, bet gan, ņemot vērā preparāta un izstrādājuma bīstam
ības efektu kopumā.

Grozījums Nr. 223
66. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Aģentūra nekavējoties/bez kavēšanās 
informē/ievieto savā tīmekļa vietnē inform
āciju par to, ka dalībvalsts vai Komisija ir 
nolēmusi ierosināt ierobežošanas procesu, 
un informē par to attiecīgās vielas reģistrēt
ājus.



AD\580429LV.doc 121/172 PE 357.851v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Ierobežojumus var attiecināt bez tonnāžas limita, t. i. mazāk par 1 tonnu gadā. Ir tiesības zin
āt no uzņēmumiem, kas ir reģistrējuši, bet arī no tiem, uz kuriem vai nu reģistrācija neattiecas 
(apjoms mazāks par 1 tonnu gadā), vai arī uz kuriem pagaidām neattiecas dažādie galējie 
termiņi, kas piemēroti tonnāžas līmenim.

Grozījums Nr. 224
69. panta 1. a punkts (jauns)

1. a Pirms atzinumu publicēšanas Aģent
ūra dod attiecīgajiem reģistrētājiem iespēju 
izteikties.

Pamatojums

Komitejas viedoklis var nesaskanēt ar iesaistīto reģistrētāju nostāju. Tādēļ ir jādod viņiem 
iespēja izteikt savu viedokli, lai viņi tiktu ņemti vērā turpmākajā komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 225
69. panta 2. punkts

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

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē, tai 
pat laikā ievērojot 116. pantā noteikto 
konfidencialitāti.

Pamatojums

Uz šo attiecas arī 116. pants.

Grozījums Nr. 226</NumAm>

69. panta 3. punkts
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3. Aģentūra pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai visus tai iesniegtos vai tās izskat
ītos dokumentus un apliecinājumus.

3. Aģentūra pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai visus tai iesniegtos vai tās izskat
ītos dokumentus un apliecinājumus. Tā pārs
ūta arī saņemtos paziņojumus no attiec
īgajiem reģistrētājiem.

Grozījums Nr. 227

72. panta 1. punkta c), d), e) un g) apakšpunkts

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

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

d) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja, kas 
atbild par Aģentūras atzinumu sagatavošanu 
par licencēšanas pieteikumiem, ierobežojumu 
priekšlikumiem un visiem citiem jautājumiem, 
kas izriet no šīs regulas darbības, ieskaitot 
iespējamās tiesiskās darbības attiecībā uz viel
ām ietekmes sociāli ekonomisko analīzi,

d) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja, kas 
atbild par Aģentūras atzinumu sagatavošanu 
par novērtēšanu, licencēšanas pieteikumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un visiem 
citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības, ieskaitot iespējamās tiesiskās darb
ības attiecībā uz vielām ietekmes sociāli 
ekonomisko analīzi,

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 visu 
atzinumu noviržu starp dalībvalstīm atrisinā
šanu saistībā ar dalībvalstu lēmumu 
projektiem, kurus ierosinājusi Aģentūra
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,
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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 un savstarpējas novērtējumu atzī
šanas procedūras, kā arī priekšrakstu 
sagatavošanu, datubāzes uzturēšanu 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 un novērtējumu, kā arī priek
šrakstu sagatavošanu, datubāzes uzturēšanu 
un informatīvo nodrošinājumu,

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 228
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, kas paredzēti šajā
regulā, Aģentūra pieņem juridiski saistošus 
lēmumus.

Pamatojums

Šī pielikuma nolūks ir noskaidrot Aģentūras kā lēmējinstances lomu, kā aprakstīts Komisijas 
paziņojumā ”Eiropas regulējošo aģentūru darbības struktūra” (COM(2002)0718 galīgā
versija).

Grozījums Nr. 229
73. panta 2. punkta c a daļa (jauna)

c a) veicot uzdevumus, kas tai atvēlēti saska
ņā ar VI sadaļu;

Pamatojums
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Saskaņošana ar SAGE priekšlikumu (Aģentūras lomas palielināšana novērtēšanas fāzē).

Grozījums Nr. 230
73. panta 2. punkta f daļa

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

f) sniedz tehnisku un zinātnisku, un 
praktisku palīdzību un instrumentus, ja tādi 
ir, šīs regulas darbībā, jo īpaši lai sekmētu 
nozares un jo īpaši mazo un vidējo uzņ
ēmumu (MVU) ķīmiskās drošības ziņojumu 
izstrādi; un lai palīdzētu rūpniecībai panākt 
vienošanos izmaksu dalīšanas jautājumā
saskaņā ar III sadaļu;

Pamatojums

Šis grozījums izvirza Aģentūrai prasību izveidot palīdzību rūpniecībai, panākot vienošanos 
informācijas dalīšanas izmaksu jautājumā.

Grozījums Nr. 231
73. panta 2. punkta i a daļa (jauna)

i a) nodibinot un saglabājot izcilības 
centru, kas specializējas riska paziņošanā. 
Nodrošinot centralizētus un saskaņotus 
resursus attiecībā uz informāciju par ķ
īmisko vielu un preparātu drošu lietojumu. 
Veicinot labākās pieredzes apmaiņu riska 
paziņošanas jomā;

Pamatojums

Atbilstošas un saskaņotas paziņošanas sistēmas izveidošana, kas pamatojas uz risku, nodrošin
ās patērētājus ar vajadzīgo informāciju un ieteikumiem, lai ļautu viņiem droši un efektīvi 
izmantot vielas un preparātus.

Grozījums Nr. 232
73. panta 4. punkta f daļa



AD\580429LV.doc 125/172 PE 357.851v02-00

 Ārējais tulkojums LV

f) izstrādā elektroniskās informācijas 
apmaiņas procedūru;

f) sniedz tehnisku un zinātnisku palīdzību 
un līdzekļus, tostarp specializētu palīdzības 
dienestu un tīmekļa vietni šīs regulas darb
ībai, jo īpaši, lai palīdzētu izveidot rūpniec
ības un, īpaši, mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) ķīmiskās drošības ziņojumus;

Pamatojums

Aizvieto ziņojuma projekta grozījuma Nr. 74 atbilstošo daļu. Jāveic specifiski pasākumi, lai 
palīdzētu MVU.

Grozījums Nr. 233
73. panta 4. punkta g a daļa (jauna)

g a) sadarbojoties ar Komisiju, veicināt 
savstarpēju atzīšanu starp ES un trešām 
valstīm attiecībā uz veiktajiem testu rezult
ātiem, piemērojot un saskaņā ar šo regulu;

Pamatojums

Ziņojuma projekta pielikums grozījumam Nr. 74. Lai izmantotu visu pieejamo informāciju par 
ķīmiskajām vielām, tostarp informāciju no trešām valstīm, un tādējādi izvairītos no nevajadz
īgu testu veikšanas, ir jāveicina testu rezultātu savstarpēja atzīšana.

Grozījums Nr. 234
74. panta d daļa

d) Aģentūras algu struktūru. d) Aģentūras algu struktūru, pamatojoties uz 
caurredzamību un proporcionalitāti

Pamatojums

Algu organizācija ir jāizveido, pamatojoties uz kritērijiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu tādu 
sadali, kas ir godīga, caurredzama un, galvenokārt, proporcionāla izmaksām, ņemot vērā, ka 
tas ir svarīgs instruments REACH finansēšanai. Šis grozījums ir saistīts ar citiem IX sadaļā
„Aģentūra” iekļautajiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 235
75. panta 1. punkts

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

1) Valdi veido četri dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, un desmit pārstāvji, ko 
izvirza Komisija, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu, no kuriem četrus izraugās uz l
īdzīgiem noteikumiem, pamatojoties uz vi
ņu pieredzi asociācijās, kuras pārstāv patēr
ētājus, rūpniecību un MVU.

Pamatojums

Valdes sastāvam jābūt rūpīgi sabalansētam (salīdzinātar REACH priekšlikuma 74. apsv
ērumu) Ir svarīgi iesaistīt visas organizācijas: tāpēc iekļauta apspriešanās ar EP. Tāpat ir 
svarīgi nodrošināt izraudzīto locekļu pastāvīgu dalību uz vienlīdzīgiem pamatiem no patērēt
āju asociācijām, (liela mēroga) rūpniecības un MVU – citiem vārdiem sakot, visu ķīmisko 
vielu sektora dalībnieku līdzdalību. Šis grozījums ir saistīts ar citiem IX sadaļā „Aģentūra”
iekļautajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 236
79. panta 2. punkta j a daļa (jauna)

j a) pieņemot projektu un galīgos slīdošos 
plānus vielu novērtēšanai un to koriģēšanai 
saskaņā ar VI sadaļu, ja nav priekšlikumu 
grozījumiem.

Pamatojums

Saistīts ar 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 237
81. panta 4. punkta 4. apakšpunkts
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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. Arī
ieinteresētās puses var uzaicināt apmeklēt 
sanāksmes kā novērotājiem.

Pamatojums

Rūpniecībai jābūt pārstāvētai komitejas sanāksmēs vairāk nekā tikai uzaicinātajām person
ām. Rūpniecības un/vai MVU pārstāvjiem jābūt novērotāju statusā. Šis grozījums ir saistīts ar 
citiem IX sadaļā „Aģentūra” iekļautajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 238
82. panta 1. punkta 4. apakšpunkts

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. Arī ieinteresētās puses var apmekl
ēt sanāksmes kā novērotāji.

Pamatojums

Rūpniecībai jābūt pārstāvētai komitejas sanāksmēs vairāk nekā tikai uzaicinātajām person
ām. Rūpniecības un/vai MVU pārstāvjiem jābūt novērotāju statusā. Šis grozījums ir saistīts ar 
citiem IX sadaļā „Aģentūra” iekļautajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 239
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 nodod Aģentūras rīcībā
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.

Pamatojums

Ekspertiem jābūt zinātniski un politiski neatkarīgiem. Jāizstrādā procedūra neatkarīgo 
ekspertu identificēšanai. Šis grozījums ir saistīts ar citiem IX sadaļā „Aģentūra” iekļautajiem 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 240
83. panta 2. a punkts (jauns)

2 a. Pēc izpilddirektora ierosinājuma valde 
izstrādā un publisko kompetentu organiz
āciju sarakstu, ko iecēlušas dalībvalstis, 
kuras, individuāli vai kā daļa no organiz
ācijas, var palīdzēt Aģentūrai veikt tās 
uzdevumus, jo īpaši tos, kas tai paredzēti VI 
sadaļā. Aģentūra var uzdot konkrētus 
uzdevumus šīm organizācijām, jo īpaši nov
ērtēt testēšanas priekšlikumus, tehnisko 
dokumentāciju un vielas.

Pamatojums

Ir lietderīgi izstrādāt organizāciju, ko iecēlušas dalībvalstis, sarakstu, lai palīdzētu Aģentūrai 
veikt tās uzdevumus. Skatīt 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 241
83. panta 3. punkts
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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. Iesaistīto organizāciju, kas minētas 
2. a punkta publiskajā sarakstā, Komiteju 
locekļu vai jebkura eksperta, kas strādā
Komiteju vai Foruma darba grupās vai veic k
ādu citu Aģentūras uzdevumu, pakalpojumu 
sniegšanu nosaka rakstveida līgums starp A
ģentūru un konkrēto organizāciju, starp A
ģentūru un konkrēto personu vai arī, ja tas ir 
vietā, starp Aģentūru un konkrētās personas 
darba devēju.

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. 

Organizācijai, konkrētajai personai vai tās 
darba devējam atlīdzina atbilstoši atalgojuma 
skalai, kas iekļaujama valdes noteiktajos 
finanšu pasākumos. Ja konkrētā organizācija 
vai persona neizpilda savus pienākumus, 
izpilddirektoram ir tiesības lauzt vai pārtraukt 
līguma darbību vai aizturēt atlīdzību.

Pamatojums

Ir lietderīgi izstrādāt sarakstu ar organizāciju, ko iecēlušas dalībvalstis, lai palīdzētu Aģent
ūrai veikt tās uzdevumus. Skatīt 38. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 242
85. panta 1. punkts

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs un 
vēl divi locekļi.

1. Apelācijas padomi veido tiesnesis, kurš ir 
priekšsēdētājs, un vēl divi locekļi.

Pamatojums

Ņemot vērā Apelācijas padomes veicamos uzdevumus, tā ir jāvada tiesnesim. Šis grozījums ir 
saistīts ar citiem IX sadaļā „Aģentūra” iekļautajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 243
85. panta 3. punkts
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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, 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. Vienam no locek
ļiem jābūt tiesīgam ieņemt tiesneša amatu.

Pamatojums

Ņemot vērā Apelācijas padomes uzdevumus, vienam no locekļiem jābūt tiesīgam ieņemt tiesne
ša amatu.

Grozījums Nr. 244
87. panta 1. punkts

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
7. pantu, 18. pantu, 25. panta 4. punkta tre
šo apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo 
apakšpunktu, 49. pantu, 115. panta 
4. punktu vai 116. pantu.

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem.

Pamatojums

Jāpastāv pamatprincipam, ka apelācijas tiesībām jāattiecas uz jebkuru Aģentūras pieņemto l
ēmumu.

Grozījums Nr. 245
109. panta b daļa

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 t
īrā veidā, vai preparātos un pārsniedz Direkt
īvā 1999/45/EK noteiktās robežkoncentr
ācijas, kā rezultātā preparātu klasificē kā b
īstamu.

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
daudzumos, kas pārsniedz 100 kg no ražot
āja vai importētāja, vai nu tīrā veidā, vai 
preparātos un pārsniedz Direktīv
ā 1999/45/EK noteiktās robežkoncentrācijas 
iedarbībai, kas kaitīgi iedarbojas uz vesel
ību vai vidi, kā rezultātā preparātu klasificē
kā bīstamu.

Pamatojums
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Jānosaka pamata daudzums, lai izvairītos no ziņošanas par maziem daudzumiem. Direkt
īva 1999/45/EK nenosaka koncentrācijas sliekšņus fizikāli ķīmiskai iedarbībai. Šis grozījums 
ir saistīts ar citiem X sadaļā „Klasifikācija un marķēšanas uzskaite„ iekļautajiem groz
ījumiem.

Grozījums Nr. 246
114. panta 1. punkts

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 diviem gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā nor
ādītajā formātā. Pārskatos jāiekļauj inform
ācija par piemērotajiem pārraudzības un 
kontroles pasākumiem, visiem konstat
ētajiem pārkāpumiem un piespriestajiem 
sodiem un visām problēmām, kuras saist
ītas ar šīs regulas īstenošanu.

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

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz vienu gadu p
ēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ja regula jāīsteno vienotā veidā, dalībvalstīm jāsniedz pārskats daudz īsākos laikposmos. Šis 
ir vienīgais veids, kā var novērst trūkumus agrīnā stadijā. Ir jābūt arī pamatprasībām attiecīb
ā uz pārskatu saturu, lai nodrošinātu to kvalitāti.

Grozījums Nr. 247
114. panta 2. punkts

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 prasītā paziņojuma 
datuma.

Pamatojums

Ja regula jāīsteno vienotā veidā, Aģentūrai jāsniedz pārskats daudz īsākos laikposmos. Šis ir 
vienīgais veids, kā var novērst trūkumus agrīnā stadijā.
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Grozījums Nr. 248
114. panta 3. punkts 

3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē
vispārīgu pārskatu par pieredzi, 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 sešus gadus p
ēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā ar 
131. panta 2. punktu.

Pamatojums

Tā kā šī regula paredz ieviest vienotību, pārskatu sniegšanas desmit gadu intervāli ir pārāk 
ilgs laikposms. CEFIC uzskata, ka jāievieš ikgadēja pārskatu sniegšanas sistēma.

Grozījums Nr. 249
115. a pants (jauns)

115. a. Īpaši noteikumi attiecībā uz inform
āciju sabiedrībai:

Lai palīdzētu patērētājiem droši un ilglaic
īgi izmantot vielas un preparātus, ražotāji 
nodrošina informāciju par riskiem ar uzl
īmi uz iepakojuma katrai vienībai, kas 
laista tirgū pārdošanai patērētājiem. Šai uzl
īmei jānorāda riski, kas saistīti ar vielu, 
preparātu vai produktu, jāsniedz lietošanas 
ieteikumi un jānorāda situācijas, kādās 
vielu, preparātu vai produktu nedrīkst 
izmantot. Turklāt marķēšana jāpapildina, 
ja vajadzīgs, ar citiem sazināšanās līdzek
ļiem, piemēram, tīmekļa vietnēm, lai varētu 
sniegt precīzāku informāciju par vielu vai 
preparātu drošību un izmantošanu. 

Direktīvas 1999/45/EK un 1967/548/EEK ir 
atbilstoši jāgroza.

Pamatojums

Atbilstošas un saskanīgas sazināšanās sistēmas izveide nodrošinās patērētājus ar vajadzīgo 
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informāciju un ieteikumiem, lai ļautu viņiem droši un efektīvi izmanto vielas un preparātus.

Grozījums Nr. 250
116. panta 1. punkts

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, ja vien nepastāv iemesli to 
par tādu uzskatīt īpašā ražotāja vai import
ētāja gadījumā:

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos ir jābūt pieļaujamam izdarīt izņēmumus no likuma, ka konkrēta inform
ācija nav konfidenciāla. Šajos izņēmuma gadījumos ražotājam vai importētājam jābūt iesp
ējai paskaidrot iemeslus, lai pamatotu konfidenciālu traktēšanu, pat attiecībā uz informāciju, 
kas minēta 116. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 251
116. panta 1. punkts

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, ja vien ražotājs vai importēt
ājs nenorāda citādi un ja nepastāv pretēji 
sabiedriskās intereses iemesli: 

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos ir jābūt pieļaujamam klasificēt konkrētu informāciju kā konfidenciālu.

Grozījums Nr. 252
116. panta 1. punkta a daļa

a) vielas tirdzniecības nosaukums(i), Svītrots

Pamatojums

Vielas tirdzniecības nosaukumā var iekļaut delikātu informāciju attiecībā uz citiem tirgus dal
ībniekiem, tāpēc ka tas varētu sekmēt tirgus darījumus starp ražotājiem un patērētājiem. Šī
informācija ir jāklasificē kā konfidenciāla saskaņā ar 2. punktu.
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Grozījums Nr. 253
116. panta 1. punkta b daļa

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

b) bīstamu vielu Direktīvas 67/548/EEK 
izpratnē nosaukums IUPAC nomenklatūrā, ja 
nav piemērojami citi noteikumi saskaņā ar 
šīs regulas I a pielikumu vai Direkt
īvas 1999/45/EK 15. pantu;

Pamatojums

Savienojamība ar drošības datu lapas prasībām un pastāvošajiem noteikumiem par klasifik
āciju un marķēšanu.

Grozījums Nr. 254
116. panta 1. punkta c daļa

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

c) ja ir, vielas nosaukums, kāds norādīts 
Einecs, ja tā ir bīstama viela Direkt
īvas 67/548/EEK izpratnē, ja vien nav piem
ērojami citi noteikumi saskaņā ar šīs 
regulas I a pielikumu vai Direkt
īvas 1999/45/EK 15. pantu;

Grozījums Nr. 255
116. panta 1. punkta i daļa

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

Svītrots

Pamatojums

Drošības datu lapā bieži ir informācija, kas paredzēta tikai tiešajam pircējam, piemēram, 
precīzas norādes attiecībā uz lietošanu. Šīs norādes pilnībā jātraktē kā konfidenciālas saskaņ
ā ar 116. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 256
116. panta 2. punkta ievaddaļa
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2. Šāda informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu pat tajā gadījumā, ja nav 
iesniegta deklarācija saskaņā ar 115. panta 
2. punktu:

2. Šāda informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu:

Pamatojums

Komisijas ierosinājuma b) un c) daļā minētajai informācijai ir jābūt “nekonfidenciālai”, lai 
ļautu veikt vajadzīgos pētījumus par šo vielu izplatību, veikt novērtējumus attiecībā uz 
izsniegtajiem daudzumiem un paredzamo potenciālo iedarbību. 

Grozījums Nr. 257
116. panta 2. punkta –a daļa (jauna)

-a) reģistrētāja un ikviena cita deklarētāja v
ārds un adrese;

Pamatojums

Ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji gandrīz vienmēr sniegs deklarāciju saskaņā ar 
115. panta 2. punktu. Ierosinātais grozījums ļautu izvairīties no šīm pūlēm.

Grozījums Nr. 258
116. panta 2. punkta c daļa

c) precīza ražotās vai tirgū laistās vielas vai 
preparāta tonnāža,

svītrots

Pamatojums

Komisijas ierosinājuma c) daļā minētajai informācijai ir jābūt “nekonfidenciālai”, lai ļautu 
veikt vajadzīgos pētījumus par šo vielu izplatību, veikt novērtējumus attiecībā uz izsniegtajiem 
daudzumiem un paredzamo potenciālo iedarbību.

Grozījums Nr. 259
116. panta 3. punkts 
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3. Visa pārējā informācija ir pieejama saskaņā
ar 115. pantu.

3. Visa pārējā informācija ir pieejama saskaņā
ar 115. pantu, izņemot informācija, kas 
traktējama kā konfidenciāla saskaņā ar 
7. panta 9. punktu un informācija, kas ir 
savākta par noteiktiem izolētu 
starpproduktu veidiem (47. pants).

Pamatojums

Reģistrācijas informācija attiecībā uz produktu un procesu orientētu izpēti un attīstību arī j
āpielīdzina obligātai konfidenciālai informācijai saskaņā ar 116. panta 2. punktu, un tai nav j
ābūt pieejamai atsevišķa gadījuma lēmuma pieņemšanas rezultātā. Turklāt starpproduktus 
nedrīkst publiskot tāpēc, ka konkurenti var viegli tos identificēt.

Grozījums Nr. 260
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 8 vai Līguma 181 a. 
panta 3. punktam ar nosacījumu, ka ir iev
ēroti 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 valdības iestādei vai jebk
ādai starptautiskai valdības organizācijai 
saskaņā ar nolīgumu, kāds noslēgts starp 
Kopienu un attiecīgo trešo pusi atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 1 vai 
Līguma 181 a. panta 3. punktam ar nosac
ījumu, ka ir ievēroti abi šeit minētie nosac
ījumi:

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

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

Pamatojums

Lai novērstu krāpniecisku informācijas izmantošanu, skaidri jānosaka, ka 117. pants (sadarb
ība) attiecas tikai uz valsts un starptautiskajām valdības organizācijām. Šis grozījums ir saist
īts ar citiem XI sadaļā „Informācija” iekļautajiem.

Grozījums Nr. 261
120. pants
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Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē visu 
sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja tas 
uzskatāms par nepieciešamu cilvēku vesel
ības un vides aizsardzības nolūkā.

Saskaņā ar pamatnostādnēm, kas jāizstrād
ā Aģentūrai, dalībvalstu atbildīgās iestādes 
informē visu sabiedrību par riskiem, ko rada 
vielas, ja tas uzskatāms par nepieciešamu cilv
ēku veselības un vides aizsardzības nolūkā.

Pamatojums

Ir jāizstrādā pamatnostādnes, lai nodrošinātu vienotu veidu, kādā dalībvalstu varas iestādes 
informē sabiedrību.

Grozījums Nr. 262
122. pants

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

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem saskaņā
ar pamatnostādnēm, kas jāizstrādā Aģent
ūrai. 

Pamatojums

Lai ļautu konsekventi īstenot REACH, jānostiprina Aģentūras stāvoklis; šajā nolūkā Aģent
ūrai jāpiešķir pilnvaras pieprasīt dalībvalstīm veikt īpašas kontroles un citas aktivitātes.

Grozījums Nr. 263
122. panta 1. a apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstīm jāpilnvaro Aģentūra ierosināt 
kontroles un aktivitātes un izstrādāt 
pamatnostādnes kontroles sistēmas saskaņo
šanai un efektivitātei.

Pamatojums

REACH sistēmas vadība aicina uz savu noteikumu saskaņotu īstenošanu visā kopējā tirgū un 
uz efektīvu kontroles sistēmu. Tāpēc Aģentūrai ir jāaicina dalībvalstis veikt kontroles vai 
aktivitātes. Šis grozījums ir saistīts ar citiem XIII sadaļā „Ieviešana” iekļautajiem groz
ījumiem.
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Grozījums Nr. 264
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) Dalībvalstis, pamatojoties uz Aģentūras 
izstrādāto pamatnostādņu kopumu, 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 un Aģent
ūru ne vēlāk, kā astoņpadsmit mēnešus pēc š
īs regulas stāšanās spēkā, un bez kavēšanās 
informē Komisiju par jebkādiem vēlākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Pamatojums

Sodu sistēmas atstāšana tikai dalībvalstu ziņā izraisītu dažādu sodu pastāvēšanu Savienībā. 
Ja ir jāsasniedz REACH mērķi, ir jāpastāv saskaņotai sodu sistēmai un saskaņotai īsteno
šanai. Šis grozījums ir saistīts ar citiem XIII sadaļā „Ieviešana” iekļautajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 265
125. pants

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

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

Pamatojums

Šīs regulas noteikumi nedrīkst attiekties vienīgi uz vielām tīrā veidā vai preparātos, vai izstr
ādājumos. Saskaņā ar pastāvošo likumu (Direktīva 76/769/EEK) jāspēj arī tieši regulēt b
īstamus preparātus un izstrādājumus. Šis grozījums paskaidro, ka 125. pants attiecas arī uz š
ādiem gadījumiem.



AD\580429LV.doc 139/172 PE 357.851v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 266
126. panta 1. punkts

1. Gadījumos, kad dalībvalstij ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka viela tīrā veidā, preparāt
ā vai izstrādājumā, lai gan atbilst šīs regulas 
prasībām, tomēr rada risku cilvēku veselībai 
vai apkārtējai videi, tā var veikt atbilstošus 
provizoriskus pasākumus. Dalībvalsts par š
ādu rīcību nekavējoties informē Komisiju, A
ģentūru un pārējās dalībvalstis, kā arī paziņo 
sava lēmuma iemeslus un iesniedz zinātnisko 
un tehnisko informāciju, uz kuras 
provizoriskais pasākums ir balstīts.

1. Gadījumos, kad dalībvalstij ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka viela tīrā veidā, preparāts 
vai izstrādājums, lai gan atbilst šīs regulas 
prasībām, tomēr rada risku cilvēku veselībai 
vai apkārtējai videi, tā var veikt atbilstošus 
provizoriskus pasākumus. Dalībvalsts par š
ādu rīcību nekavējoties informē Komisiju, A
ģentūru un pārējās dalībvalstis, kā arī paziņo 
sava lēmuma iemeslus un iesniedz zinātnisko 
un tehnisko informāciju, uz kuras 
provizoriskais pasākums ir balstīts.

Pamatojums

Šīs regulas noteikumi nedrīkst attiekties vienīgi uz vielām tīrā veidā vai preparātos, vai izstr
ādājumos. Saskaņā ar pastāvošo likumu (Direktīva 76/769/EEK) jāspēj arī tieši regulēt b
īstamus preparātus un izstrādājumus. Šis grozījums paskaidro, ka 125. pants attiecas arī uz š
ādiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 267
132 a pants (jauns)

Iepriekšējās ietekmes novērtējums 

1) 5 gadus pēc pašreizējās regulas stāšanās 
spēkā, neskarot 133. panta noteikumus, 
Komisija veic pašreizējās regulas ietekmes
novērtējumu. Ietekmes novērtējumā analizē
pašreizējās regulas īstenošanas apstākļus, 
salīdzina sasniegtos rezultātus ar paredz
ētajiem un novērtē pašreizējās regulas 
ietekmi uz iekšējā tirgus un konkurences 
darbību.
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2) Komisija iesniedz ietekmes novērtējumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, vēl
ākais, [sešus gadus pēc pašreizējās regulas 
stāšanās spēkā]. Komisija izvirza priek
šlikumu pašreizējās regulas grozījumiem, 
kas vajadzīgi saskaņā ar ietekmes novērt
ējumu.

Pamatojums

Ņemot vērā REACH izveidotās regulējošās sistēmas svarīgumu, nepieciešams novērtēt 
pirmajos piecos gados pēc ieviešanas sasniegtos rezultātus, lai pārliecinātos, vai iespējams 
sasniegt sākotnējos mērķus, un, ja tas nav iespējams, veikt atbilstīgos labojumus.

Grozījums Nr. 268
134. a pants (jauns)

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, 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

Ir jāizvairās no noteikumu dublēšanās. Iepriekšējo pantu grozījumi ļauj iztikt bez iepriekš min
ētajām direktīvām un regulām.

Grozījums Nr. 269
135. pants

Direktīvas 1999/45/EK 14. pants ir svītrots. Direktīvas 1999/45/EK 14. pants ir svītrots.
Direktīva 1999/45/EK ir jāgroza, lai garant
ētu patērētāju nodrošināšanu ar vajadzīgo 
informāciju, lai veiktu atbilstīgus pas
ākumus vielu un preparātu drošam 
lietojumam.

Pamatojums

Atbilstīgas un konsekventas paziņošanas sistēmas izveide nodrošinās patērētājus ar vajadzīgo 
informāciju un padomu, lai ļautu viņiem droši un efektīvi lietot vielas un preparātus.
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Grozījums Nr. 270
135. panta c daļa (jauna), virsraksts

Direktīvas 89/106/EEK grozījums 

Grozījums Nr. 271
135. panta c daļa (jauna), 1. punkts

Direktīvas 89/106/EEK 1. panta 
1. punktam ir pievienoti šādi vārdi: 
“Celtniecības produkti nav jāiekļauj šīs 
direktīvas prasībās attiecībā uz higiēnu, 
veselības un vides aizsardzību, ja 
Regula (EK) Nr. xxx (REACH regula) 
uzliek pienākumus šajos jautājumos.”.

Pamatojums

Lai noskaidrotu faktu, ka REACH nosaka prioritātes un izvairās no dublēšanās.

Grozījums Nr. 272
135. panta d daļa (jauna), virsraksts

Direktīvas 2000/53/EK grozījums

Grozījums Nr. 273
135. panta d daļa (jauna), 1. punkts

Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkts 
un II pielikums ir svītrots.

Pamatojums

REACH regulas XVI pielikums nosaka vienotus noteikumus ierobežojumiem. Ir jāizvairās no
dažādiem ierobežojumiem dažādos tekstos.

Grozījums Nr. 274

I pielikuma 0.2. daļa
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0.2. Ķīmiskās drošības novērtējumā uzman
ība jāpievērš visiem noteiktajiem lietojumiem. 
Tajā jāizskata vielas lietojums tīrā veidā
(tostarp visi galvenie piemaisījumi un 
piedevas), preparātā vai izstrādājumā. Novērt
ējumā jāizskata visas vielas dzīves cikla 
stadijas, kā to definē noteiktie lietojumi. Ķ
īmiskās drošības novērtējums jābalsta uz 
vielas iespējamo apgriezto efektu un šīs 
vielas zināmās vai pamatoti paredzamās 
iedarbības uz cilvēkiem un/vai vidi salīdzin
ājumu.

0.2. Ķīmiskās drošības novērtējumā uzman
ība jāpievērš visiem noteiktajiem lietojumiem 
1 tonnas daudzumos vai vairāk katru gadu. 
Tajā jāizskata vielas lietojums tīrā veidā
(tostarp visi galvenie piemaisījumi un 
piedevas), preparātā vai izstrādājumā. Novērt
ējumā jāizskata visas vielas dzīves cikla 
stadijas (tostarp, atkritumu fāze, neskarot š
īs regulas 2. panta 1. punkta d daļu), kā to 
definē noteiktie lietojumi. Ķīmiskās drošības 
novērtējums jābalsta uz vielas iespējamo 
apgriezto efektu un šīs vielas zināmās vai 
pamatoti paredzamās iedarbības uz cilvēkiem 
un/vai vidi salīdzinājumu.

Or. en

Pamatojums

Pirmā daļa: skatīt 13. panta grozījumu.

Otrā daļa: skatīt 2. panta 1. punkta e daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 275
I pielikuma 0.6. daļa
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0.6. Galvenais elements ķīmiskās drošības zi
ņojuma daļā par iedarbību ir ražotāja vai 
importētāja kaitīgās iedarbības scenārijs (-i) 
un tas (tie) iedarbības scenārijs (-i), ko ražot
ājs vai importētājs iesaka ieviest noteiktajā
lietojumā (-os).. Iedarbības scenārijos ir iek
ļauti riska pārvaldības pasākumi, ko ražotājs 
vai importētājs ir ieviesis un iesaka ieviest 
pakārtotajiem lietotājiem. Ja viela ir laista tirg
ū, šos kaitīgās iedarbības scenārijus, ieskaitot 
riska pārvaldības pasākumus, jāapkopo droš
ības datu lapas pielikumā saskaņā ar IA 
pielikumu.

0.6. Galvenais elements ķīmiskās drošības zi
ņojuma daļā par iedarbību ir ražotāja vai 
importētāja lietojuma un kaitīgās iedarbības 
kategorijas vai kaitīgās iedarbības scenārijs (-
i) un tā (to) iedarbības scenārija (-u) 
lietojums un iedarbības kategorijas, ko ra
žotājs vai importētājs iesaka ieviest noteiktaj
ā lietojumā (-os). Lietojuma un kaitīgās 
iedarbības kategorijās ir iekļauts riska p
ārvaldības pasākumu vispārējs apraksts, 
bet iedarbības scenārijos ir iekļauti konkrēti 
un precīzi riska pārvaldības pasākumi, ko ra
žotājs vai importētājs ir ieviesis un iesaka 
ieviest pakārtotajiem lietotājiem. Ja viela ir 
laista tirgū, šos kaitīgās iedarbības scenārijus, 
ieskaitot riska pārvaldības pasākumus, j
āapkopo drošības datu lapas pielikumā saska
ņā ar IA pielikumu.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Abām 
kategorijām jābūt pieļaujamām: atsevišķu kaitīgās iedarbības scenāriju riska apraksts ar prec
īzu lietojuma apstākļu un riska pārvaldības pasākumu aprakstu, un vispārēju riska aprakstu 
katram atbilstīgam lietojumam un iedarbības kategorijai. 

Grozījums Nr. 276
I pielikuma 0.7. daļa

0.7. Kaitīgās iedarbības scenārija aprakstīšan
ā nepieciešamais izklāsta izvērsuma līmenis
katrā konkrētajā gadījumā būs atšķirīgs atkar
ībā no vielas lietojuma, tās bīstamajām īpašīb
ām un ražotāja vai importētāja rīcībā esošā
informācijas apjoma. Kaitīgās iedarbības 
scenārijos iespējams aprakstīt atbilstošos 
riska pārvaldības pasākumus attiecībā uz 
vairākiem atsevišķiem vielas lietojumiem. T
ādēļ viens kaitīgās iedarbības scenārijs var 
aptvert plašu lietojuma diapazonu.

0.7. Kaitīgās iedarbības scenārija detalizēts 
apraksts katrā konkrētajā gadījumā būs atš
ķirīgs atkarībā no vielas lietojuma, tās b
īstamajām īpašībām un ražotāja vai importēt
āja rīcībā esošā informācijas apjoma. 
Lietojuma un kaitīgās iedarbības 
kategorijas nodrošina ar lietojuma un kait
īgās iedarbības struktūru un vispārējo apst
ākļu aprakstu, kas var attiekties uz vair
ākiem lietojumiem.

Pamatojums

Ir jāievieš skaidra atšķirības starp kaitīgās iedarbības scenāriju, kas sastāda detalizētu riska 
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pārvaldības pasākumu un lietojuma apstākļu precīzu aprakstu, un lietojuma un kaitīgās 
iedarbības kategorijām, kas iekļauj plašu lietojumu vai piemērošanas diapazonu.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 277
I pielikuma 0.8. daļa

0.8. Process, ko iziet ražotājs vai importētājs, 
veicot savu ķīmiskās drošības novērtējumu 
un izstrādājot savus ķīmiskās drošības zi
ņojumus, var būt iteratīvs. Iterācijas var apsv
ērt, izstrādājot un pārskatot kaitīgās iedarb
ības scenāriju (-us), kas var ietvert, no vienas 
puses, riska pārvaldības pasākumu izstrādi un 
ieviešanu vai ieteikumus un, no otras puses, 
nepieciešamību veidot turpmāku informāciju. 
Turpmākas informācijas veidošanas mērķis 
ir noteikt precīzāku riska raksturojumu, 
kas balstās uz izstrādātu apdraudējuma nov
ērtējumu vai kaitīgās iedarbības novērt
ējumu. Tas ļaus attiecīgu informāciju 
nodot lejup piegādes ķēdē ar drošības datu 
lapas starpniecību.

0.8. Process, ko iziet ražotājs vai importētājs, 
veicot savu ķīmiskās drošības novērtējumu 
un izstrādājot savus ķīmiskās drošības zi
ņojumus, var būt iteratīvs. Iterācijas var apsv
ērt, izstrādājot un pārskatot lietojuma un 
kaitīgas iedarbības kategorijas vai kaitīgās 
iedarbības scenāriju (-us), kas var ietvert, no 
vienas puses, riska pārvaldības pasākumu 
izstrādi un ieviešanu vai ieteikumus un, no 
otras puses, nepieciešamību veidot turpmāku 
informāciju.

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. 

Grozījums Nr. 278
I pielikuma 0.12. daļa
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0.12. Ķīmiskās drošības ziņojuma A daļa 
ietver deklarāciju par to, ka attiecīgajos kait
īgās iedarbības scenārijos izceltos riska p
ārvaldības pasākumus attiecībā uz ražotāja 
vai importētāja paša lietojumu (-iem) ražotājs 
vai importētājs ir ieviesis un ka informācija 
par šiem kaitīgās iedarbības scenārijiem
saistībā ar noteiktajiem lietojumiem ir darīta 
zināma visiem zināmajiem lietotājiem lejup 
piegādes ķēdē ar drošības datu lapas 
starpniecību.

0.12. Ķīmiskās drošības ziņojuma A daļa 
ietver deklarāciju par to, ka attiecīgajos 
lietojuma un kaitīgas iedarbības kategorij
ās vai kaitīgās iedarbības scenārijos izceltos 
riska pārvaldības pasākumus attiecībā uz ra
žotāja vai importētāja paša lietojumu (-iem) 
ražotājs vai importētājs ir ieviesis un ka šīs
lietojuma un kaitīgas iedarbības 
kategorijas saistībā ar noteiktajiem 
lietojumiem ir darīta zināma visiem zin
āmajiem lietotājiem lejup piegādes ķēdē ar 
drošības datu lapas starpniecību.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Vielu droš
ības ziņojumā principā jāizdara atsauce uz lietojuma un kaitīgās iedarbības kategorijām. Dro
šības datu lapā jānorāda vienīgi lietojuma un kaitīgās iedarbības kategorijas.

Grozījums Nr. 279
I pielikuma 1.4.1. daļa
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1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības rezult
ātiem, vielai nosaka izzināto beziedarbības l
īmeni (-us), atspoguļojot iespējamos ievadī
šanas ceļus, iedarbības ilgumu un biežumu. 
Ja kaitīgās iedarbības scenārijs (-i) to 
attaisno, var būt pietiekami ar vienu Dnel. 
Tomēr, ņemot vērā pieejamos datus un 
iedarbības scenāriju (-us) ķīmiskās drošības zi
ņojuma 5. iedaļā, var būt nepieciešams 
noteikt dažādus DNELs katrai atsevišķai 
konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba ņ
ēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši – ar 
vides starpniecību – paļauti cilvēki) un, iesp
ējams, dažām apakšgrupām (piemēram, b
ērni, grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības ce
ļiem. Jāsniedz pilnīgs pamatojums, norādot, 
inter alia, izmantoto datu izvēli, iedarbības 
ceļu (orāli, dermāli, inhalējot) un iedarbības 
ilgumu un biežumu attiecībā uz to vielu, 
kurai ir derīgs Dnel. Ja, visticamāk, būs vair
āk par vienu iedarbības ceļu, tad Dnel nosaka 
katram iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai, 
visus ceļus apvienojot. Nosakot Dnel, inter 
alia, jāņem vērā šādi faktori:

1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības rezult
ātiem, vielai nosaka katram atbilstīgam 
lietojumam un kaitīgās iedarbības 
kategorijai izzināto beziedarbības līmeni (-
us), atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ce
ļus, iedarbības ilgumu un biežumu. Ja kaitīg
ās iedarbības scenārijs (-i) to attaisno, var būt 
pietiekami ar vienu Dnel. Tomēr, ņemot vērā
pieejamos datus un lietojuma un kaitīgās 
iedarbības kategorijas vai iedarbības scen
āriju (-us) ķīmiskās drošības ziņojuma 5. ieda
ļā, var būt nepieciešams noteikt dažādus 
DNELs katrai atsevišķai konkrētai cilvēku 
grupai (piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību – pa
ļauti cilvēki) un, iespējams, dažām apakšgrup
ām (piemēram, bērni, grūtnieces) un atšķir
īgiem iedarbības ceļiem. Jāsniedz pilnīgs 
pamatojums, norādot, inter alia, izmantoto 
datu izvēli, iedarbības ceļu (orāli, dermāli, 
inhalējot) un iedarbības ilgumu un biežumu 
attiecībā uz to vielu, kurai ir derīgs Dnel. Ja, 
visticamāk, būs vairāk par vienu iedarbības 
ceļu, tad Dnel nosaka katram iedarbības ce
ļam, kā arī iedarbībai, visus ceļus apvienojot. 
Nosakot Dnel, inter alia, jāņem vērā šādi 
faktori:

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Ir j
ānoskaidro, ka DNEL ir jāievieš katram paredzētajam lietojumam un kaitīgās iedarbības 
kategorijai neatkarīgi no iespējamības.

Grozījums Nr. 280
I pielikuma 3.3.1. daļa
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3.3.1. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, 
nosaka Pnec attiecībā uz katru vides sfēru. 
Pnec var aprēķināt, ietekmes vērtībās piem
ērojot atbilstošo novērtēšanas faktoru (piem
ēram, LC50 vai NOEC), kas izriet no 
organismu testēšanas. Novērtēšanas faktors 
izsaka starpību starp ietekmes vērtībām, kas 
iegūta no ierobežota skaita paraugu 
laboratorijas testos un Pnec attiecībā uz vides 
sfēru.

3.3.1. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, 
nosaka Pnec attiecībā uz katru atbilstīgu 
lietojumu un kaitīgās iedarbības kategoriju 
katrai vides sfērai.. Pnec var aprēķināt, 
ietekmes vērtībās piemērojot atbilstošo nov
ērtēšanas faktoru (piemēram, LC50 vai 
NOEC), kas izriet no organismu testēšanas. 
Novērtēšanas faktors izsaka starpību starp 
ietekmes vērtībām, kas iegūta no ierobežota 
skaita paraugu laboratorijas testos un Pnec
attiecībā uz vides sfēru.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas.

Grozījums Nr. 281
I pielikuma 4.2. daļa

4.2. Ja viela atbilst kritērijiem, tad jāveic 
emisijas raksturošana, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā. Jo īpaši tajā jāietver izvērtējums 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu laik
ā dažādos vides sektoros atbrīvotās vielas 
daudzumu, kā arī iespējamos ceļus, pa k
ādiem cilvēki un vide saņem vielas apdraud
ējumu.

4.2. Ja viela atbilst kritērijiem, tad jāveic 
emisijas raksturošana, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā. Jo īpaši tajā jāietver izvērtējums 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu 
daudzumā 1 tonna vai vairāk katru gadu, k
ā arī iespējamos ceļus, pa kādiem cilvēki un 
vide saņem vielas apdraudējumu.

Pamatojums

Skatīt 13. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 282
I. pielikuma 5.1. daļa

5.1. 1. darbība: iedarbības scenāriju izstr
āde

5.1. 1. darbība: lietojuma un kaitīgu 
iedarbības kategoriju vai iedarbības scen
āriju noteikšana
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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. Iedarb
ības scenāriju ievieto ķīmiskās drošības zi
ņojuma attiecīgajā punktā un apkopo droš
ības datu lapas pielikumā, izmantojot 
atbilstošu īsu nosaukumu un sniedzot īsum
ā vispārēju lietojuma aprakstu. Jo īpaši 
iedarbības scenārijā, kur tas ir vietā, iekļauj š
ādus aprakstus:

5.1.1. Lietojumu vai kaitīgās iedarbības 
kategorijas vai iedarbības scenārijus nosaka
ražošanai Kopienā, ražotāja un importētāja 
pašu lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem. Lietojuma un kaitīgās iedarb
ības kategorijas raksturo vispārējos 
lietojuma apstākļus, pasākumus un nor
ādes cilvēku un vides aizsardzībai, kas ir 
atbilstīgi, lai izpildītu paredzētos DNEL un 
PNEC. Iedarbības scenārijs ir īpašu apstākļu 
apraksts, kas nosaka, kā vielu ražo vai lieto 
tās dzīves cikla laikā un kā ražotājs vai 
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotajiem 
lietotājiem kontrolēt iedarbību uz cilvēkiem 
un apkārtējo vidi ar īpašu aizsardzības pas
ākumu palīdzību. Iedarbības scenāriju 
ievieto ķīmiskās drošības ziņojuma attiecīgajā
punktā. Jo īpaši iedarbības scenārijā, kur tas 
ir vietā, iekļauj šādus aprakstus:

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Principā ir j
ānosaka vienīgi lietojuma un kaitīgās iedarbības kategorijas. Ir jāizklāsta vispārējie pas
ākumi cilvēku un vides aizsardzībai attiecībā uz šīm kategorijām un jāpaziņo patērētājiem dro
šības datu lapā. Kaitīgās iedarbības scenārijos izklāsta īpašus lietojuma un veicamo pas
ākumu apstākļus. (Tulka piezīme: pamatojuma pēdējais teikums attiecas uz 829. grozījumu, 
nav piemērojams tekstam angļu valodā)

Grozījums Nr. 283
I pielikuma 5.1.2. daļa

neattiecas uz tekstu angļu valodā

Grozījums Nr. 284
I pielikuma 5.2. daļa

5.2. 2. darbība: iedarbības izvērtējums 5.2. 2. darbība: izvērtējums vai iedarbības 
noteikšana
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5.2.1. Iedarbība jāizvērtē attiecībā uz katru 
izstrādāto iedarbības scenāriju un jāatspoguļo 
attiecīgajā ķīmiskās drošības ziņojumā un, ja 
nepieciešams un saskaņā ar 29. pantu, j
āapkopo drošības datu lapas pielikumā.
Iedarbības izvērtējums ietver trīs elementus: 
(1) emisijas izvērtējums; (2) ķīmiskā nosacīt
ība un ievadīšanas ceļi un (3) iedarbības līme
ņu izvērtējums.

5.2.1. Iedarbība jāizvērtē vai jānosaka 
attiecībā uz katru lietojumu vai kaitīgās 
iedarbības kategoriju vai katru izstrādāto 
iedarbības scenāriju un jāatspoguļo attiecīgaj
ā ķīmiskās drošības ziņojumā. Iedarbības izv
ērtēšanas noteikšana ietver trīs elementus: 
(1) emisijas noteikšana vai izvērtēšana; (2)
ķīmiskā nosacītība un ievadīšanas ceļi; un 
(3) iedarbības līmeņu noteikšana vai izvērtē
šana. 

Pamatojums

Ir jāiekļauj specifiska iedarbību/emisiju noteikšana, un tai ir jābūt prioritārai pār izvērtē
šanu. Kaitīgās iedarbības izvērtēšanas modeļi ir jāizmanto vienīgi gadījumos, kad nav 
pieejama konkrētu mērījumu informācija (realitāte gūst virsroku pār nenoteiktiem paraugnov
ērojumiem). 

Grozījums Nr. 285
I pielikuma 5.2.2. un 5.2.4. daļa

5.2.2. . Emisijas izvērtējumā izskata emisijas 
visās attiecīgajās vielas dzīves cikla daļās, iev
ērojot pieņēmumu, ka iedarbības scenārijā
aprakstītie riska pārvaldības pasākumi ir 
ieviesti.

5.2.2. Emisijas izvērtējuma noteikšanā
izskata emisijas visās attiecīgajās vielas dz
īves cikla daļās, ievērojot pieņēmumu, ka 
iedarbības scenārijā aprakstītie riska pārvald
ības pasākumi lietojuma un kaitīgās iedarb
ības kategorijās ir ieviesti.

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 līmeņus nosaka vai izvērtē
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 paredzama, pamatojoties 
uz noteiktajiem lietojumiem, un tā tiek iesp
ējami pareizi lietota. Jāpievērš uzmanība 
visiem attiecīgajiem iedarbības ceļiem saistībā
ar cilvēku (inhalējot, orāli, dermāli un visu 
attiecīgo iedarbības ceļu apvienojumā). Š
ādos izvērtējumos jāņem vērā telpiskās un 
pagaidu iedarbības modeļa variācijas. Jo īpaši 
iedarbības izvērtējumā jāņem vērā:

Pamatojums
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Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Gadījumos, 
kad pieejami konkrēti skaitļi par kaitīgajām iedarbībām vai emisijām, tie ir jāizmanto un j
ādod tiem prioritāte pār izvērtēšanu. Izvērtēšana (iegūta no modeļiem) ir jāizmanto vienīgi 
gadījumos, kad nav pieejami konkrēti dati par mērījumiem. 

Grozījums Nr. 286
I pielikuma 5.2.4 daļas defise 8 un 9

- iespējamie iedarbības ceļi un absorbcijas 
potenciāls cilvēkiem,

- iedarbības ceļi un absorbcijas potenciāls cilv
ēkiem,

- iespējamie nokļūšanas ceļi vidē un izplatība 
vidē, un degradācija un/vai pārvēršanās (skat
īt arī 1. darbību 3. iedaļā)..

- nokļūšanas ceļi vidē un izplatība vidē, un 
degradācija un/vai pārvēršanās (skatīt arī 1. 
darbību 3. iedaļā)

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Gadījumos, 
kad pieejami konkrēti skaitļi par kaitīgajām iedarbībām vai emisijām, tie ir jāizmanto un j
ādod tiem prioritāte pār izvērtēšanu. Izvērtēšana (iegūta no modeļiem) ir jāizmanto vienīgi 
gadījumos, kad nav pieejami konkrēti dati par mērījumiem. 

Grozījums Nr. 287
I pielikuma 5.2.5. daļa

5.2.5. Ja pieejami adekvāti izmērīti, raksturīgi 
iedarbības dati, veicot iedarbības novērt
ējumu, tiem jāpievērš īpaša uzmanība. Piem
ērotus modeļus iespējams izmantot iedarb
ības līmeņu izvērtējumā. Iespējams izskatīt ar
ī attiecīgos pārraudzības datus par vielām ar 
analogu lietojumu vai analogām īpašībām.

5.2.5. Ja pieejami adekvāti izmērīti, raksturīgi 
iedarbības dati, veicot iedarbības novērt
ējumu, tiem jābūt prioritāriem. Piemērotus 
modeļus iespējams izmantot iedarbības līme
ņu izvērtējumā. Ir arī jāizskata attiecīgie p
ārraudzības dati par vielām ar analogu 
lietojumu vai analogām īpašībām.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Gadījumos, 
kad pieejami konkrēti skaitļi par kaitīgajām iedarbībām vai emisijām, tie ir jāizmanto un j
ādod tiem prioritāte pār izvērtēšanu. Izvērtēšana (iegūta no modeļiem) ir jāizmanto vienīgi 
gadījumos, kad nav pieejami konkrēti dati par mērījumiem.
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Grozījums Nr. 288
I pielikuma 6.1. un 6.2. daļa

6.1. Risku raksturojums jāveic attiecībā uz 
katru iedarbības scenāriju un jāatspoguļo 
attiecīgajā ķīmiskās drošības ziņojuma punkt
ā.

6.1. Risku raksturojums jāveic attiecībā uz 
katru lietojumu un kaitīgās iedarbības 
kategoriju un iedarbības scenāriju un j
āatspoguļo attiecīgajā ķīmiskās drošības zi
ņojuma punktā.

6.2. Risku raksturojumā izskata cilvēku 
grupas (uz kuriem viela iedarbojas, piem
ēram, darba ņēmēji, patērētāji vai cilvēki, uz 
kuriem viela iedarbojas netieši ar apkārtējās 
vides starpniecību, un, ja nepieciešams, 
kombinācijās) un vides sfēras, attiecībā uz 
kurām vielas iedarbība ir zināma vai 
pamatoti paredzama, ievērojot pieņēmumu, 
ka iepriekšējā iedaļā minētajos iedarbības 
scenārijos raksturotie riska pārvaldības pas
ākumi ir ieviesti. Papildus jāizskata vielas rad
īts visaptverošs vides apdraudējums, integr
ējot rezultātus attiecībā uz visām attiecīgajām 
sfērām un visiem attiecīgajiem emisijas/izme
šu avotiem. 

6.2. Risku raksturojumā izskata cilvēku 
grupas (uz kuriem viela iedarbojas, piem
ēram, darba ņēmēji, patērētāji vai cilvēki, uz 
kuriem viela iedarbojas netieši ar apkārtējās 
vides starpniecību, un, ja nepieciešams, 
kombinācijās) un vides sfēras, attiecībā uz 
kurām vielas iedarbība ir paredzēta, 
pamatojoties uz noteiktajiem lietojumiem, 
un tā tiek iespējami pareizi izmantota, iev
ērojot pieņēmumu, ka iepriekšējā iedaļā min
ētajos iedarbības scenārijos raksturotie riska 
pārvaldības pasākumi ir ieviesti. Papildus j
āizskata vielas radīts visaptverošs vides 
apdraudējums, integrējot rezultātus attiecībā
uz visām attiecīgajām sfērām un visiem attiec
īgajiem emisijas/izmešu avotiem. 

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Turklāt riska 
raksturojumam jāattiecas vienīgi uz faktiski paredzamām iedarbībām, kas notiek, 
pamatojoties uz noteikto lietojumu, ko atbalsta ražotājs vai pakārtotais lietotājs, izmantojot to 
pareizi. 

Grozījums Nr. 289
I pielikuma 6.4. daļas ievadpunkts un 1. defise

6.4. Attiecībā uz jebkuru iedarbības scenāriju 
var izskatīt jebkuru iedarbību uz cilvēkiem un 
apkārtējo vidi, kam nepieciešama adekvāta 
kontrole, ja:

6.4 Attiecībā uz jebkuru lietojumu un kaitīg
ās iedarbības kategoriju un jebkuru iedarb
ības scenāriju var izskatīt jebkuru iedarbību 
uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, kam nepiecie
šama adekvāta kontrole, ja:
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- 6.2. iedaļā izvērtētie iedarbības līmeņi nep
ārsniedz attiecīgo Dnel vai Pnec, kā attiecīgi 
noteikts 1. un 3. iedaļā, un;

- 6.2. iedaļā noteiktie vai izvērtētie iedarb
ības līmeņi nepārsniedz attiecīgo Dnel vai 
Pnec, kā attiecīgi noteikts 1. un 3. iedaļā, un; 

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Turklāt riska 
raksturojumam jāattiecas vienīgi uz faktiski paredzamām iedarbībām, kas notiek, 
pamatojoties uz noteikto lietojumu, ko atbalsta ražotājs vai pakārtotais lietotājs, izmantojot to 
pareizi.

Grozījums Nr. 290
I pielikuma 6.5. daļas pirmais apakšpunkts.

6.5. Attiecībā uz to ietekmi uz cilvēkiem un 
vides sfērām, par kurām nav iespējams 
noteikt Dnel vai Pnec, jāveic kvalitatīvs iesp
ējamības novērtējums, ka, ieviešot iedarbības 
scenāriju, no šīs ietekmes būs iespējams 
izvairīties.

Attiecībā uz to ietekmi uz cilvēkiem un vides 
sfērām, par kurām nav iespējams noteikt 
Dnel vai Pnec, jāveic kvalitatīvs iespējamības 
novērtējums, ka, ieviešot riska pārvaldības 
pasākumus, no šīs ietekmes būs iespējams 
izvairīties.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Turklāt riska 
raksturojumam jāattiecas vienīgi uz faktiski paredzamām iedarbībām, kas notiek, 
pamatojoties uz noteikto lietojumu, ko atbalsta ražotājs vai pakārtotais lietotājs, izmantojot to 
pareizi.

Grozījums Nr. 291
I pielikuma 7. 5.1. daļas virsraksts

5.1. [1. iedarbības scenārija nosaukums] 5.1. [Lietojuma vai kaitīgās iedarbības 
kategorijas vai iedarbības scenārija 
nosaukums] 

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas.

Šis grozījums ietekmē arī apakšpunktu 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 un 6.2 nosaukumus.
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Grozījums Nr. 292
I a pielikuma 1.2. daļa

Norāda visus zināmos vielas vai preparāta 
lietošanas veidus. Ja iespējamo lietošanas 
veidu ir daudz, jāuzskaita tikai svarīgākie 
vai parastākie. Būtu jāsniedz arī īss 
apraksts par to, kas viela vai preparāts 
faktiski ir, piemēram, ugunsdzēšanas l
īdzeklis, antioksidants u. c.

Norāda visus paredzētos vielas vai preparāta 
lietošanas veidus saskaņā ar tās lietojumu 
un kaitīgās iedarbības kategorijām 
(noteiktajiem lietojumiem). Turklāt var tikt 
norādīti papildus lietojumi. 

Ja tiek prasīts ķīmiskās drošības ziņojums, 
drošības datu lapā jāietver informācija par 
visiem noteiktajiem lietošanas veidiem, kas 
attiecas uz drošības datu lapas saņēmēju. Šai 
informācijai jāatbilst drošības datu lapas 
pielikumā norādītajiem lietošanas veidiem
un kaitīgās iedarbības scenārijiem.

Ja tiek prasīts ķīmiskās drošības ziņojums 
vielai vai preparāta īpašām sastāvdaļām, 
drošības datu lapā jāietver informācija par 
visiem noteiktajiem lietošanas veidiem, kas 
attiecas uz drošības datu lapas saņēmēju. Šai 
informācijai jāatbilst noteiktajiem 
lietojumiem, kas noteikti ķīmiskās drošības 
ziņojumā.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Visu atbilsto
šo lietojumu un kaitīgo iedarbību kategoriju norādīšana drošības datu ziņojumā ir obligāta, 
turklāt papildu norādes attiecībā uz specifiskiem lietojumiem nav obligātas. Ir svarīgi atzīmēt, 
ka, ņemot vērā atbilstību drošības datu lapai, ir vajadzīgs veikt turpmākus pielāgojumus. 

Grozījums Nr. 293
I a pielikuma 3. daļa

3. Sniegtajai informācijai būtu tās saņēmējam 
jādod iespējas viegli noteikt preparāta sast
āvdaļu bīstamību. Paša preparāta bīstamību 
norāda 3. punktā.

3. Sniegtajai informācijai būtu tās saņēmējam 
jādod iespējas viegli noteikt preparāta sast
āvdaļu bīstamību, kuras ir būtiskas riska 
novērtēšanai un riska pasākumiem. B
ūtiskas sastāvdaļas ir tās, attiecībā uz kur
ām jāveic ar vielu saistīti specifiski pas
ākumi, neņemot vērā to lietojumu un kaitīg
ās iedarbības kategorijas. Paša preparāta b
īstamību norāda 3. punktā.

Pamatojums
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Lai preparātus varētu droši lietot, nav jāatklāj visas sastāvdaļas. Ir jānorāda tikai tās sast
āvdaļas, attiecībā uz kurām jāveic specifiski pasākumi. Pamatojoties uz vielu, nav noteikti 
daudzi drošības pasākumi, piemēram, korozīviem vai viegli uzliesmojošiem preparātiem (piem
ēram, aizsargbriļļu valkāšana vai ugunsdrošības noteikumi).

Grozījums Nr. 294
I a pielikuma 3.2. daļa

3.2. Attiecībā uz preparātiem, kuri klasificēti 
kā bīstami saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK, 
norāda šādas vielas un to koncentrāciju vai 
koncentrācijas diapazonu:

3.2. Attiecībā uz preparātiem, kuri klasificēti 
kā bīstami saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK, 
norāda atbilstošas vielas un to koncentrāciju 
vai koncentrācijas diapazonu:

Pamatojums

Lai preparātus varētu droši lietot, nav jāatklāj visas sastāvdaļas. Ir jānorāda tikai tās sast
āvdaļas, attiecībā uz kurām jāveic specifiski pasākumi. Pamatojoties uz vielu, nav noteikti 
daudzi drošības pasākumi, piemēram, korozīviem vai viegli uzliesmojošiem preparātiem (piem
ēram, aizsargbriļļu valkāšana vai ugunsdrošības noteikumi).

Grozījums Nr. 295
I a pielikuma 3.3. daļa

3.3. Attiecībā uz preparātiem, kas nav 
klasificēti kā bīstami saskaņā ar Direktīvu 
1999/45/EK, norāda šādas vielas un to 
koncentrāciju vai koncentrāciju diapazonu, ja 
to saturs preparātos, kuri nav gāzveida st
āvoklī, ir ≥ 1 % preparāta svara, un ≥ 0,2 % 
tilpuma gāzveida preparātos: 

3.3. Attiecībā uz preparātiem, kas nav 
klasificēti kā bīstami saskaņā ar Direktīvu 
1999/45/EK, norāda atbilstošas vielas un to 
koncentrāciju vai koncentrāciju diapazonu, ja 
to saturs preparātos, kuri nav gāzveida st
āvoklī, ir ≥ 1 % preparāta svara, un ≥ 0,2 % 
tilpuma gāzveida preparātos: 

Pamatojums

Lai preparātus varētu droši lietot, nav jāatklāj visas sastāvdaļas. Ir jānorāda tikai tās sast
āvdaļas, attiecībā uz kurām jāveic specifiski pasākumi. Pamatojoties uz vielu, nav noteikti 
daudzi drošības pasākumi, piemēram, korozīviem vai viegli uzliesmojošiem preparātiem (piem
ēram, aizsargbriļļu valkāšana vai ugunsdrošības noteikumi).
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Grozījums Nr. 296
I a pielikuma 8.1. daļa

Norāda pašlaik piemērojamos īpašos 
kontroles lielumus, tostarp arodekspozīcijas 
robežvērtības un/vai bioloģiskās robežvērt
ības. Norāda tajā dalībvalstī noteiktās vērt
ības, kurā vielu vai preparātu laiž tirgū. 
Sniedz ziņas par pašlaik ieteicamajām p
ārraudzības procedūrām.

Norāda pašlaik piemērojamos īpašos 
kontroles lielumus, tostarp arodekspozīcijas 
robežvērtības un/vai bioloģiskās robežvērt
ības.

Ja tiek prasīts ķīmiskās drošības ziņojums, 
attiecībā uz drošības datu lapas pielikumā
norādītajiem kaitīgās iedarbības scen
ārijiem norāda attiecīgos vielas Dnels un 
Pnecs.

Ja tiek prasīts ķīmiskās drošības ziņojums, 
norāda attiecīgos Dnels un Pnecs vielām un 
atbilstošām vielām preparātos jebkuram 
lietojumam un kaitīgās iedarbības 
kategorijai.

Attiecībā uz preparātiem ir lietderīgi norād
īt attiecīgās vērtības to sastāvā ietilpstošaj
ām vielām, kam jābūt uzskaitītām drošības 
datu lapā saskaņā ar 3. virsrakstu.

Atbilstošos gadījumos arī jānorāda ar 
produktu saistītas robežvērtības vielām 
preparātos un izstrādājumos, lai aizsargātu 
cilvēkus un vidi, un jo īpaši patērētājus.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju ieviešanas. Visiem 
atbilstošajiem lietojumiem un kaitīgajām iedarbības kategorijām drošības datu lapā arī jānor
āda atbilstīgās DNEL un PNEC vērtības. Ja nav noteiktas DNEL vai PNEC vērtības, jāsniedz 
pastāvošās robežvērtības. Ir svarīgi atzīt, ka, ņemot vērā atbilstību drošības datu lapai, ir 
vajadzīgas turpmākas korekcijas.

Grozījums Nr. 297
II pielikuma papildu vielas/grupas 

EINECS Nr. Nosaukums/Grupa CAS Nr.
Cēlgāzes
Vielas, kas parasti sastopamas pārtikas 
produktos, piemēram, citronskābe, cukurs, eļļas, 
taukskābes, utt.
Rūpniecības gāzes, piemēram, ūdeņradis, metāns, 
skābeklis un biogāze
Neorganiskās vielas, kas ir plaši izplatītas vai 
kuru riski ir labi zināmi, piem., vārāmais sāls, 
soda, potaša, kalcija oksīds, zelts, sudrabs, alum
īnijs, magnēzijs, silikāti, stikls, frits

265-995-8 celuloze 65996-61-4
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Pamatojums

Cēlgāzu saraksts nav pilnīgs; tas pats attiecas uz pārtikas produktu sastāvdaļām un 
neorganiskajām vielām. Attiecībā uz rūpniecības gāzēm reģistrācijas prasības šķiet nesamēr
īgas, ņemot vērā pašreizējās zināšanas. Celuloze: skatīt 3. panta 14.a punkta grozījumu 
(jauns). Komisijai ir izvirzīta prasība gada laikā papildināt šīs grupas ar vielām un iekļaut 
papildu specifiskas vielas pielikumā.

Grozījums Nr. 298
II pielikuma tabula EINECS Nr. - Nosaukums/Grupa - CAS Nr. (jaunas rindas)

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

Cēlgāzes nevar ietilpt III pielikuma 8. punktā, tāpēc ka tās netiek uzskatītas par bīstamām 
Direktīvas 67/548/EEK izpratnē un tāpēc, ka tās jau regulē pastāvošie noteikumi, kas piem
ērojami transportam (ADR noteikumi).

Metāns ir jāiekļauj II pielikumā tāpēc, ka tas ir galvenā dabasgāzes sastāvdaļa, kas jau ir iek
ļauts regulas III pielikumā.

Grozījums Nr. 299
II pielikums, EINECS Nr. - Nosaukums/Grupa - CAS Nr. (jauna rinda)

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

Pamatojums
II pielikumā jau iekļautas daudzas dabā sastopamas vielas, tostarp, daudzu sastāvdaļu vielas.

Celuloze un ciete sastāv no viena un tā paša vienkāršā savienojuma saharīna, glikozes. 
Glikoze un ciete jau ir iekļautas II pielikumā. Tāpēc arī celulozes masa ir jāpievieno II 
pielikuma sarakstam. Dabīgais polisaharīds celuloze ir galvenā sarežģītāku augu šūnu 
apvalku sastāvdaļa un ir visbagātākais organiskais savienojums uz zemes. Aptuveni 50 % no 
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visas biomasas ir celuloze. Celulozi neklasificē kā bīstamu cilvēku veselībai vai videi.

Grozījums Nr. 300
II pielikums, EINECS Nr. - Nosaukums/Grupa - CAS Nr. (jauna rinda)

231-096-4 Dzelzs 7439-89-6

Pamatojums

Nepastāv pierādījumi, ka dzelzs rada risku cilvēku veselībai vai videi. Dzels ir lielas tonnāžas 
materiāls, tāpēc tas tiek pakļauts ievērojamai testēšanai saskaņā ar REACH, izmantojot 
daudzus laboratorijas dzīvniekus. Dzelzs testēšanas un reģistrācijas izmaksas lielā mērā p
ārsniegtu jebkurus potenciālos guvumus.

Grozījums Nr. 301
III pielikuma 8. punkts

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

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
un sintezētas dabīgas vielas, ja tās ķīmiski 
nemodificē ražošanas laikā, ja vien tie 
neatbilst kritērijiem, lai tos klasificētu kā b
īstamus saskaņā ar Direktīvu 67/548;

Pamatojums

Dabīgas un sintezētas dabīgas vielas ir jātraktē vienādi tāpēc, ka ir ķīmiski un fizikāli neiesp
ējami tās atšķirt. Nav atšķirības – īpaši, lai aizsargātu veselību vai vidi - vai, piemēram, vār
āmā sāls ir iegūta no dabīgiem avotiem vai ķīmiska procesa rezultātā.

Grozījums Nr. 302
III pielikuma 8. daļa

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

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
tostarp, botāniski atvasinātas vielas, kas 
minētas 3. pantā.

Pamatojums
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Organiskas un neorganiskas vielas reģistrācijas procesā jātraktē vienādi. Potenciālais risks, 
kas rodas no minerāļiem, rūdām vai citām dabīgām vielām, jārisina ar citu Kopienas likumdo
šanas palīdzību vai citās REACH stadijās.

Grozījums Nr. 303
III pielikuma 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, koksa krāšņu gāze, domnas 
krāšņu gāze, skābekļa krāšņu gāze, jēlnafta, 
ogles, kokss.

Pamatojums

Plūsmas gāzes ražo un lieto slēgtās sistēmās. Kokss ir produkts, kas rodas ogļu degazifik
ācijas procesā. Šajā procesā benzols, toluols, ksilols, deguts un citi materiāli tiek iegūti no 
oglēm, un tāpēc koksam ir mazāk būtisku bīstamu īpašību. Konkrētās gāzes ražo kā blakus 
produktus koksa krāsnīs un integrētās tērauda rūpnīcās. Tās lieto līdzīgi dabas gāzēm, naftai 
un oglēm, lai ražotu enerģiju un siltumu.

Grozījums Nr. 304
III pielikuma 9. daļa

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, koksa krāšņu gāze, domnas 
krāšņu gāze, skābekļa krāšņu gāze, jēlnafta, 
ogles un kokss.

Pamatojums
Plūsmas gāzes ražo un lieto slēgtās sistēmās. Visa transportēšana notiek pa caurulēm, un g
āzes nekad nenonāk saskarē ar vispārējo sabiedrību.

Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas. Pateicoties citu vielu atdalīšanai, 
koksam piemīt mazāk būtisku risku, un tāpēc tas ir jāatbrīvo no reģistrācijas prasības. 

Konkrētās gāzes izmanto enerģijas un siltuma ieguvei, un tāpēc – tāpat kā dabīgi enerģijas 
avoti –tās ir jāatbrīvo no reģistrācijas.
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Grozījums Nr. 305
III pielikuma 9. daļa

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, šķidrināta naftas gāze 
(LPG), jēlnafta, ogles.

Pamatojums

LPG ir jāiekļauj REACH regulas III pielikumā, ņemot vērā tās dabīgo izcelsmi, tās līdzības 
ar citiem dabīgajiem produktiem, kas uzskaitīti III pielikumā, un tās zināmo ietekmi attiecībā
uz drošību, veselību un vidi.

Grozījums Nr. 306
III pielikuma 9. daļa

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles un kokss;

Pamatojums

Visas dabā atrodamās vielas, pat ja tās ir iekļautas Direktīvā 67/548, ir jāatbrīvo no reģistr
ācijas prasībām tāpēc, ka šīs vielas nav prioritāras, jo to iekļaušana krasi palielinātu to vielu 
skaitu, kas pakļautas reģistrācijai. Tās tika atbrīvotas arī no EINECS ziņošanas kritērijiem.

Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas un tāpēc koksam piemīt mazāk būtisku b
īstamu īpašību, un tāpēc tas jāatbrīvo no reģistrācijas.

Grozījums Nr. 307
III pielikuma 9. a daļa (jauna)

9 a) Piemaisījumi, ja tie nav importēti vai 
laisti tirgū;

Pamatojums

Visas dabā atrodamās vielas, pat ja tās ir iekļautas Direktīvā 67/548, ir jāatbrīvo no reģistr
ācijas prasībām tāpēc, ka šīs vielas nav prioritāras, jo to iekļaušana krasi palielinātu to vielu 
skaitu, kas pakļautas reģistrācijai. Tās tika atbrīvotas arī no EINECS ziņošanas kritērijiem.
Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas un tāpēc koksam piemīt mazāk būtisku b
īstamu īpašību, un tāpēc tas ir jāatbrīvo no reģistrācijas.



PE 357.851v02-00 160/172 AD\580429LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 308
III pielikuma 9 b daļa (jauna)

9 b) Viendabīgi un neviendabīgi sakaus
ējumi;

Pamatojums

Visas dabā atrodamās vielas, pat ja tās ir iekļautas Direktīvā 67/548, ir jāatbrīvo no reģistr
ācijas prasībām tāpēc, ka šīs vielas nav prioritāras, jo to iekļaušana krasi palielinātu to vielu 
skaitu, kas pakļautas reģistrācijai. Tās arī tika atbrīvotas no EINECS ziņošanas kritērijiem.

Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas un tāpēc koksam piemīt mazāk būtisku b
īstamu īpašību, un tāpēc tas ir jāatbrīvo no reģistrācijas.

Grozījums Nr. 309
III pielikuma 9 c daļa (jauna)

9 c) Tīši maisījumi, ko ražo, samaisot vai 
sajaucot sastāvdaļas. Par šādām tīšu mais
ījumu sastāvdaļām jāziņo atsevišķi. Tomēr, 
ja starp sastāvdaļām notiek ķīmiska iedarb
ība, kas ir nejauša noteiktajam lietojumam 
un neuzlabo produkta tehnisko veidu, šīs 
sastāvdaļas ir jāuzskata par blakus 
produktiem, un par tiem nav jāziņo.

Pamatojums

Visas dabā atrodamās vielas, pat ja tās ir iekļautas Direktīvā 67/548, ir jāatbrīvo no reģistr
ācijas prasībām tāpēc, ka šīs vielas nav prioritāras, jo to iekļaušana krasi palielinātu to vielu 
skaitu, kuras pakļautas reģistrācijai. Tās tika atbrīvotas arī no EINECS ziņošanas kritērijiem.

Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas un tāpēc koksam piemīt mazāk būtisku b
īstamu īpašību, un tāpēc tas ir jāatbrīvo no reģistrācijas.

Grozījums Nr. 310
III pielikuma 9 d daļa (jauna)
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9 d) Neorganiskie katalizatori

Pamatojums

Visas dabā atrodamās vielas, pat ja tās ir iekļautas Direktīvā 67/548, ir jāatbrīvo no reģistr
ācijas prasībām tāpēc, ka šīs vielas nav prioritāras, jo to iekļaušana krasi palielinātu to vielu 
skaitu, kuras pakļautas reģistrācijai. Tās tika atbrīvotas arī no EINECS ziņošanas kritērijiem.

Kokss ir produkts, kas rodas no ogļu degazifikācijas un tāpēc koksam piemīt mazāk būtisku b
īstamu īpašību, un tāpēc tas ir jāatbrīvo no reģistrācijas.

Grozījums Nr. 311
III a pielikums (jauns)

Potenciālo PBT un vPvB vielu saraksts
Šādām pakāpeniski ieviešamajām vielām re
ģistrācija jāiesniedz 3 gadus pēc stāšanās 
spēkā:

[jāpilnveido]

Pamatojums

Šis pielikums nodrošina juridisko noteiktību, attiecībā uz kuru PBT un vPvB vielas būs jāre
ģistrē sākotnējā stadijā. Pielikums ir vajadzīgs tāpēc, ka pretējā gadījumā reģistrētāji pārk
āptu regulu, jo nokavētu reģistrēšanas termiņu. Tā varētu notikt, ja vēlākā stadijā viņi uzzin
ātu – pēc tam, kad būtu snieguši informāciju – ka viņu viela ir PBT vai vPvB viela. (Groz
ījums saistīts ar 21. panta 1. punkta c daļas 20. grozījumu.)

Grozījums Nr. 312
III b pielikums (jauns)

Turpmāki kritēriji vielu pārbaudei 
daudzumos starp 1 un 10 tonnām un 10 un 
100 tonnām

Pamatojums

Seko grozījums 43. a a panta 5. punktam (jauns). Šis pielikums Komisijai jāpabeidz vēlāk pēc 
Aģentūras iesniegtajiem priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 313
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IV pielikuma orientējošā piezīme

IV – IX pielikumā norādīta informācija, kas j
āiesniedz reģistrācijas un novērtēšanas nolūk
ā saskaņā ar 9., 11. un 12., 39., 40. un 44. 
pantu. Attiecībā uz zemāko tonnāžās līmeni
standarta prasības izklāstītas V pielikumā, un 
katru reizi, kad sasniegts jauns tonnāžas l
īmenis, informācija jāpapildina atbilstoši 
attiecīgā pielikuma prasībām Katrā reģistrācij
ā precīzas prasības attiecībā uz informāciju at
šķirsies saistībā ar tonnāžu, lietojumu un 
iedarbību. Tāpēc pielikumi uzskatāmi par 
vienu veselumu un saistītu ar vispārējām re
ģistrācijas, novērtēšanas un rūpības prasībām.

IV – VI, IX pielikumā norādīta informācija, 
kas jāiesniedz reģistrācijas un novērtēšanas 
nolūkā saskaņā ar 9., 12., 40. un 44. pantu. 
Visām vielām daudzumos virs 1t/a standarta 
prasības izklāstītas V pielikumā. Veicot re
ģistrāciju saskaņā ar IX a pielikumu, tiek 
sniegta informācija attiecībā uz kaitīgās 
iedarbības kategorijām vai lietojumu par 
vielām, kurām ir atkārtota vai ilgstoša kait
īgā iedarbība uz cilvēkiem un vidi, saskaņā
ar VI pielikumu jāsniedz papildu inform
ācija par katru kategoriju. Principā netiek 
pieprasīta informācija, kas atbilst katras 
kaitīgās iedarbības kategorijas zemākiem 
kritērijiem vai lietojumam, vai vielām, 
kuras ir preparātos un produktos (piem., 
marķēšanas sliekšņi vielām preparātos). 
Zem šiem zemākajiem kritērijiem inform
ācija tiek pieprasīta tikai īpašos gadījumos, 
ja ir iemesls (piem., ja seko izvērtēšana).

Pamatojums

Prasība sniegt informāciju saskaņā ar sliekšņa daudzumiem un neskatoties uz IV pielikumā
norādīto risku, kas saistīts ar V-VIII pielikumu, izraisīs daudzus nevajadzīgus eksperimentus 
ar dzīvniekiem un turpmāk neizmantojamu datu dārgu ieguvi. Ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu v
ākti tikai dati, kas ir patiesi vajadzīgi riska novērtēšanai.

Grozījums Nr. 314
IV pielikuma 1. darbība
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Reģistrētājs vāc visus esošos pieejamos testu 
datus par reģistrējamo vielu. Ja vien tas 
praktiski iespējams, reģistrācijas jāiesniedz 
konsorcijam saskaņā ar 10. vai 17. pantu. 
Tas dos iespēju koplietot testu datus, tādēj
ādi izvairoties no nevajadzīgas testēšanas un 
samazinot izmaksas. Reģistrētājs vāc arī visu 
pārējo pieejamo informāciju par konkrēto 
vielu. Tas sevī ietver arī alternatīvus datus 
(piemēram, no (Q)SARs, savstarpējas 
atsauces informācijā par citām vielām, in-
vitro testēšana, epidemioloģiskie dati), kas 
var palīdzēt bīstamu vielas īpašību esamības 
vai neesamības noteikšanā un dažos gad
ījumos var aizstāt dzīvnieku testu rezultātus. 
Turklāt jāvāc informācija par kaitīgo 
iedarbību, lietojumu un riska pārvaldības 
pasākumiem saskaņā ar 9. pantu un V 
pielikumu. Izskatot visu šo informāciju kop
ā, reģistrētājs varēt noteikt turpmākas inform
ācijas veidošanas nepieciešamību.

Reģistrētājs vāc visu esošo pieejamo inform
āciju, kas ir būtiska riska novērtēšanai par 
reģistrējamo vielu. Ja vien tas praktiski iesp
ējams, reģistrācijas jāiesniedz konsorcijam 
saskaņā ar 10. vai 17. pantu. Tas dos iespēju 
koplietot testu datus, tādējādi izvairoties no 
nevajadzīgas testēšanas un samazinot 
izmaksas. Tāpēc pirms būtisku datu noteik
šanas, kuri vajadzīgi riska novērtēšanai, ir j
ānoskaidro un jānosaka ar to saistīta 
informācija attiecībā uz noteiktajiem 
lietojumiem un pastāvošajiem un iesp
ējamajiem riska pārvaldības pasākumiem. 
Reģistrētājs vāc arī visu pārējo pieejamo 
informāciju par vielu attiecībā uz 
noteiktajiem lietojumiem, ņemot vērā past
āvošos un ieteiktos riska pārvaldības pas
ākumus. Tas sevī ietver arī alternatīvus datus 
(piemēram, no (Q)SARs, savstarpējas 
atsauces informācijā par citām vielām, in-
vitro testēšana, epidemioloģiskie dati), kas 
var palīdzēt bīstamu vielas īpašību esamības 
vai neesamības noteikšanā un dažos gad
ījumos var aizstāt dzīvnieku testu rezultātus. 
Izskatot visu šo informāciju kopā, reģistrētājs 
varēt noteikt turpmākas informācijas veido
šanas nepieciešamību.

Pamatojums

Paskaidrojums MVU interesēs. Formulējums par “noteiktajiem lietojumiem” skaidri un 
vienkārši izriet no lietojuma un kaitīgās iedarbības kategoriju norādes. Tas ir īpaši svarīgi 
MVU, tāpēc, ka šādi var vienkāršot sistēmas lietojumu un saglabāt rūpniecības un uzņēm
ējdarbības noslēpumus.

Grozījums Nr. 315
IV pielikuma 2. darbība
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Reģistrētājs nosaka, kāda informācija reģistr
ācijai ir nepieciešama. Pirmkārt, jānosaka 
attiecīgais pielikums vai pielikumi, kura (-
u) noteikumi jāievēro atbilstoši tonnāžai. 
Šie pielikumi nosaka standarta prasības 
attiecībā uz informāciju, taču ir izskatāmi 
saistībā ar IX pielikumu, kas pieļauj atšķir
ības no standarta pieejas, ja to var pamatot. 
Šajā stadijā jo īpaši jāizskata informācija 
par iedarbību, lietojumu un riska pārvald
ības pasākumiem, lai noteiktu informācijas 
nepieciešamību attiecībā uz konkrēto vielu.

Reģistrētājs nosaka, kāda informācija reģistr
ācijai ir nepieciešama. VI pielikums nosaka 
standarta prasības attiecībā uz informāciju.
IX a pielikums parāda, kāda papildu 
informācija saskaņā ar VI pielikumu 
vajadzīga katrai kategorijai. Principā
netiek pieprasīti dati/informācija, kas 
atbilst katras kaitīgās iedarbības 
kategorijas zemākiem kritērijiem vai 
lietojumam vai vielām, kuras ir preparātos 
un izstrādājumos (13. pants un, piem., mar
ķēšanas sliekšņi vielām preparātos). Inform
ācija par noteiktajiem lietojumiem un past
āvošajiem vai ieteiktajiem riska pārvaldībās 
pasākumiem nosaka informācijas nepiecie
šamību attiecībā uz konkrēto vielu.

Pamatojums

Paskaidrojums MVU interesēs. Formulējums “noteiktie lietojumi” definīcijas veidā iekļauj 
informāciju par lietojumu un iedarbības kategorijām.

Grozījums Nr. 316
IV pielikuma 4. darbība

Dažos gadījumos jaunus datus veidot nebūs 
nepieciešams. Tomēr tajos gadījumos, kad 
konstatēti robi informācijā, kas jāaizpilda, ir j
āveido jauni dati (V un VI pielikums) vai arī
atkarībā no tonnāžas jāierosina testēšanas 
stratēģija (VII un VIII pielikums). Jaunus 
testus ar mugurkaulniekiem var veikt vai 
ierosināt tikai kā pēdējo iespēju, ka visi citi 
datu ieguves avoti ir izsmelti.

Dažos gadījumos jaunus datus veidot nebūs 
nepieciešams. Tomēr tajos gadījumos, kad 
konstatēti robi informācijā, kas jāaizpilda, ir j
āveido jauni dati (V, VI un IX a pielikums). 
Jaunus testus ar mugurkaulniekiem var veikt 
vai ierosināt tikai kā pēdējo iespēju, ka visi 
citi datu ieguves avoti ir izsmelti.
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Dažos gadījumos V – IX pielikuma 
noteikumi var prasīt veikt noteiktus testus 
agrāk, kā tas paredzēts standarta prasībās, 
vai arī papildus standarta prasībām.

Pirms testu veikšanas ar dzīvniekiem re
ģistrētājam jāpārbauda, vai vajadzīgo 
informāciju var iegūt no citiem avotiem, no 
ticamām alternatīvām attiecībā uz dz
īvnieku testēšanu, piemēram, QSAR, 
izsecināt no datiem par citām vielām, 
iepriekšējās pieredzes, epidemioloģiskiem 
datiem utt. Reģistrētājam arī jāpārbauda, 
vai noteiktie lietojuma mērķi pieļauj veikt 
pasākumu, lai samazinātu iedarbību, kā
rezultātā datu vākšana, īpaši izmantojot 
testus ar dzīvniekiem, nav vajadzīga. Šajā
nolūkā viņam vispirms jānovērtē pastāvošie 
riska pārvaldības pasākumi attiecībā uz 
katru iedarbības kategoriju un jāpārbauda, 
vai ir iespējams veikt turpmākus riska p
ārvaldības pasākumus. Pirms testa veik
šanas reģistrētājam jāievāc visa cita 
pieejamā informācija, kas var norādīt, ka 
šie testi ir nevajadzīgi. Jaunus testus ar 
mugurkaulniekiem veic tikai kā pēdējo iesp
ēju, kad visi pārējie datu avoti ir izsmelti. 
Ja saskaņā ar IX a pielikumā norādīto 
iedarbības kategoriju pastāv prasība sniegt 
informāciju, to var neievērot gadījumā, ja 
ir tehniski neiespējami to iegūt vai ja no zin
ātniskā viedokļa tas nav nepieciešams. 
Šajos gadījumos reģistrētājam jāsniedz 
ticams paskaidrojums reģistrācijas gadījum
ā.

Pamatojums

Tāpēc prasības attiecībā uz informāciju un testēšanu jāpielāgo faktiskajām iedarbības situ
ācijām, nevis daudzumiem. Tāpēc saskaņā ar V pielikumu pastāv prasība sniegt pamatinform
āciju. Turpmāki testi saskaņā ar VI pielikumu tiek pieprasīti tikai saskaņā ar veselības, patēr
ētāju un dzīvnieku aizsardzības likumdošanu, ja tie patiešām jāveic arī saskaņā ar IX a 
pielikumu, lai novērtētu drošu lietojumu, pamatojoties uz faktisko iedarbību.

Grozījums Nr. 317
IV pielikuma 5. daļa

5. droša lietojuma padomi attiecībā uz: svītrots
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Šai informācijai jāatbilst drošības datu lap
ā sniegtajai informācijai, ja tāda drošības 
datu lapa tiek prasīta saskaņā ar šīs regulas 
29. pantu.

5.1. Pirmās palīdzības pasākumi (drošības 
datu lapas 4. punkts)
5.2. Ugunsdzēsības pasākumi (drošības 
datu lapas 5. punkts)

5.3. Pasākumi nejaušas vielas izplūdes gad
ījumā (drošības datu lapas 6. punkts)

5.4. Darbība un glabāšana (drošības datu 
lapas 7. punkts)

5.5. Informācija attiecībā uz transportu 
(drošības datu lapas 14. punkts)

Ja ķīmiskās drošības ziņojums nav vajadz
īgs, tad nepieciešams sniegt šādu papildu 
informāciju:

5.6. Iedarbības kontrole /Personāla 
aizsardzība (drošības datu lapas 8. punkts)
5.7. Stabilitāte un reaģētspēja (drošības 
datu lapas 10. punkts)

5.8. Apsvērumi attiecībā uz likvidēšanu

5.8.1. Apsvērumi attiecībā uz likvidēšanu 
(drošības datu lapas 13. punkts)

5.8.2. Informācija par pārstrādi un likvidē
šanas metodēm rūpniecībā

5.8.3. Informācija par pārstrādi un likvidē
šanas metodēm sabiedrībai

Pamatojums

Šī papildu pamatinformācija attiecībā uz iedarbību palīdz uzņēmumiem izveidot savu droš
ības datu lapu vai ieteikumu drošam lietojumam, kā arī ļauj Aģentūrai pārbaudīt iesniegto 
tehnisko dokumentāciju, lai noteiktu prioritātes vielām, kuru tonnāža ir 1 līdz 100 tonnas, par 
kurām jāsniedz informācija, kas noteikta V vai VI pielikumā.

Komisijas priekšlikuma IV pielikuma iepriekšējā 5. daļa tiek pārcelta uz jaunu I c pielikumu, t
āpēc ka tajā iekļauta informācija par riska pārvaldību vielām, kuras nav klasificētas kā b
īstamas, ievērojot I c pielikuma drošības datu lapas struktūru.
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Grozījums Nr. 318
IV pielikuma 5 a daļa (jauna)

5. Informācija par lietojumu un iedarbības 
kategorijām

5.1. Lietojuma kategorijas: 
a) rūpnieciskais lietojums

b) profesionālis lietojums

c) patērētāju lietojums
5.1.2. Lietojuma precizējums katrā
kategorijā:

a) lietojums slēgtā sistēmā

b) lietojums, kura rezultātā notiek iekļau
šana matricē

c) neizkliedējošs lietojums

d) izkliedējošs lietojums

5.2. Iedarbības kategorijas
5.2.1. Iedarbība uz cilvēkiem:

a) orāli, 

b) dermāli

c) inhalējot
5.2.2. Iedarbība uz vidi:

a) caur ūdeni

b) caur gaisu
c) caur zemi

5.3. Iedarbības ilgums

a) nejaušs

b) rets īslaicīgs
c) ilglaicīgs/biežs

Pamatojums

Šī papildu pamatinformācija attiecībā uz iedarbību palīdz uzņēmumiem izveidot savu droš
ības datu lapu vai ieteikumu drošam lietojumam, kā arī ļauj Aģentūrai pārbaudīt iesniegto 
tehnisko dokumentāciju, lai noteiktu prioritātes vielām, kuru tonnāža ir 1 līdz 100 tonnas, par 
kurām jāsniedz informācija, kas noteikta V vai VI pielikumā.
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Komisijas priekšlikuma IV pielikuma iepriekšējā 5. daļa tiek pārcelta uz jaunu I c pielikumu, t
āpēc ka tajā iekļauta informācija par riska pārvaldību vielām, kuras nav klasificētas kā b
īstamas, ievērojot I c pielikuma drošības datu lapas struktūru.

Grozījums Nr. 319
V pielikuma ievada pirmais punkts 

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta 
standarta informācija, kādu nepieciešams 
sniegt par visām vielām, ko ražo vai importē
1 tonnas vai lielākā daudzumā saskaņā ar 11. 
panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta 
standarta informācija vielām, ko katru gadu 
ražo vai importē daudzumā 1 tonna vai vair
āk.

1. slejā noteikto informāciju nepiecie
šams sniegt par visām vielām, ko ražo vai 
importē daudzumā 10 tonnas vai vairāk 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apak
špunktu.
Par vielām, ko ražo vai importē 1 līdz 10 
tonnu apmērā, reģistrācijas dokument
ācijā tiek pieprasīts iesniegt visu 
pieejamo informāciju attiecībā uz vielas 
īpašībām, kurā jāiekļauj pamatinform
ācija par psihoķīmiskajām īpašībām 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apak
špunktu. 

Grozījums Nr. 320
V pielikuma 5.1. daļas 2. slejas specifiskie noteikumi attiecībā uz piemērošanu no 1. slejas 

(jauni)

- Tvaika spiediens
- Šķīdība ūdenī

- Sadalījuma koeficients: šķīdības n-oktanolā
attiecība pret šķīdību ūdenī

- Uzliesmojuma temperatūra
- Uzliesmojamība

- Sprādzienbīstamās īpašības
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Grozījums Nr. 321

V pielikuma 5.2. daļas 2. sleja, paskaidrojums (jauna rinda)

- Vārīšanās temperatūra

- Relatīvais blīvums
- Virsmas spraigums

- Pašaizdegšanās temperatūra

Oksidējošās īpašības

Or. en

Grozījums Nr. 322
V pielikuma 5.6 un 5.14. daļa

Svītrots

Pamatojums

Abi punkti un tos aprakstošās daļas ir svītrotas, tāpēc ka virsmas spraiguma testēšana ir 
nevajadzīga novērtēšanai un riska samazināšanas pasākumiem. Vispārējs granulometrijas 
tests šķiet nesamērīgs.

Grozījums Nr. 323
V pielikuma 6.5. daļa (jauna), kreisā sleja

6.5. Akūts toksiskums
Izpēte tiek veikta vienam iedarbības 
veidam, vēlams, orālajam, ja vien reģistrēt
ājs citu iedarbības veidu neuzskata par 
piemērotāku.

Attiecībā uz gāzēm un ātri iztvaikojošiem š
ķidrumiem (tvaika spiediens virs 10-2 Pa 
20°°C) informācija jāsniedz attiecībā uz 
iedarbību caur elpošanas ceļiem (6.5.2).
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Par citām vielām, izņemot gāzes, ko katru 
gadu ražo vai importē daudzumā 100 
tonnas vai vairāk , informācija, kas minēta 
6.5.1. līdz 6.5.3. punktā, jāsniedz vismaz 
attiecībā uz diviem iedarbības veidiem, no 
kuriem viens ir orālais. Otrā iedarbības 
veida izvēle ir atkarīga no vielas dabas un 
iespējamā iedarbības veida uz cilvēku. Ja 
pastāv tikai viens iedarbības veids, jāsniedz 
informācija tikai par šo vienu veidu.
6.5.1. Orālais

6.5.2. Inhalējot
6.5.3. Dermālais

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pieprasīta informācija par akūtu toksiskumu tikai vielām, ko katru 
gadu ražo vai importē daudzumā 10 tonnas vai vairāk. Taču jāpieprasa arī informācija par 
akūtu toksiskumu vienam iedarbības ceļam konkrētām prioritārām vielām tonnāžā no 1 līdz 
10 tonnām, kuras noteiks pārbaudē, ko veiks Aģentūra, kā noteikts 43. a a pantā. Par vielām, 
kas nav prioritāras, ir jāiesniedz informācija, kas jau ir pieejama. Tādējādi šī elastīgā sist
ēma kopumā sasniedz labāku līdzsvaru starp informācijas vajadzībām un izmaksu efektivitāti, 
nekā Komisijas priekšlikums. (Grozījums saistīts ar 5. panta 2. punkta kompromisa grozījumu 
Nr. 2)

Grozījums Nr. 324
V pielikuma 6.5. daļa (jauna), labā sleja

6.5. Izpēte nav jāveic, ja:
nevar sniegt precīzas vielas devas sakarā ar 
vielas ķīmiskajām vai fizikālajām īpašībām 
vai

viela ir kodīga; vai
viela istabas temperatūrā ir gaisā viegli 
uzliesmojoša.

Jāizvēlas atbilstošs otrs iedarbības veids, 
pamatojoties uz:
6.5.2. Testēšana pa elpošanas ceļiem ir 
piemērota, ja:

1) ir paredzama iedarbība uz cilvēkiem un
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2) ir izpildīts viens no šādiem priek
šnoteikumiem: vielai ir tvaika spiediens 
virs 10-2 Pa 20 °C vai

viela tiks lietota veidā, kā rezultātā radīsies 
ieelpojama izmēra aerosoli, daļiņas vai pil
ītes (> 1% uz ū/ū daļiņu pamata ar 
MMAD < 100 μm).
6.5.3. Iedarbības veida testēšana caur ādu 
ir piemērota, ja:
1) iespējams kontakts ar ādu vielas ražo
šanas procesā un/vai lietojumā un 
2) fizikāli ķīmiskās īpašības norāda uz noz
īmīgu absorbciju caur ādu; un 
3) ir izpildīts viens no šādiem priek
šnoteikumiem:
- ir novērots toksiskums akūtā orālās 
toksicitātes testā mazās devās vai
- ir novērota sistemātiska ietekme vai ir citi 
pierādījumi pētījumiem absorbcijai caur 
ādu un/vai acu niezes pētījumiem; vai
- in vitro testi norāda uz nozīmīgu absorbciju 
caur ādu; vai
- ja attiecībā uz strukturāli saistītām vielām ir 
novērots nozīmīgs akūts ādas toksiskums vai 
iedarbība caur ādu.
Testēšana iedarbības veidam caur ādu ir 
nepiemērota gadījumos, kad nav 
paredzama absorbcija caur ādu, kā norāda 
molekulārais svars (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å) un zema lipošķīdība 
(log Kow zem -1 vai virs 4). 

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pieprasīta informācija par akūtu toksiskumu tikai vielām, ko katru 
gadu ražo vai importē daudzumā 10 tonnas vai vairāk. Taču jāpieprasa arī informācija par 
akūtu toksiskumu vienam iedarbības ceļam konkrētām prioritārām vielām tonnāžā no 1 līdz 
10 tonnām, kuras noteiks pārbaudē, ko veiks Aģentūra, kā noteikts 43. a a pantā. Par vielām, 
kas nav prioritāras, ir jāiesniedz informācija, kas jau ir pieejama. Tādējādi šī elastīgās sist
ēma kopumā sasniedz labāku līdzsvaru starp informācijas vajadzībām un izmaksu efektivitāti, 
nekā Komisijas priekšlikums. (Grozījums saistīts ar 5. panta 2. punkta kompromisa grozījumu 
Nr. 2))
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Grozījums Nr. 325
V pielikuma 7.1.1. daļas kreisā sleja

7.1.1. Īstermiņa toksicitātes testēšana ar 
Daphnia

7.1.1. Īstermiņa toksicitātes testēšana ar 
Daphnia vai zivīm

Pamatojums

Uzņēmumiem jābūt brīviem iesniegt pastāvošos īstermiņa toksicitātes testus, kas veikti ar ziv
īm daphnia vietā

Grozījums Nr. 326
V pielikuma 7.2. daļas (jauna) kreisā sleja

7.2. Deģenerācija

7.2.1. Biotika

7.2.1.1. Ātra biodeģenerācija

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pieprasīta informācija par akūtu toksiskumu tikai vielām, ko katru 
gadu ražo vai importē daudzumā 10 tonnas vai vairāk. Šāda informācija jāpieprasa arī par 
akūtu toksiskumu vienam iedarbības ceļam konkrētām prioritārām vielām tonnāžā no 1 līdz 
10 tonnām, kuras noteiks pārbaudē, ko veiks Aģentūra, kā noteikts 43. a a pantā. Par vielām, 
kas nav prioritāras, ir jāiesniedz informācija, kas jau ir pieejama. (Grozījums saistīts ar 
kompromisa grozījumu Nr. 2)

Grozījums Nr. 327
V pielikuma 7.2. daļas (jauna) labā sleja

7.2. Reģistrētājs iesaka veikt simulācijas izp
ēti (VII pielikuma 7.2.1.2. līdz 7.2.1.4. 
punkts) gadījumos, kad ķīmiskās drošības p
ārbaude saskaņā ar I pielikumu norāda uz 
vajadzību veikt turpmākus pētījumus attiec
ībā uz vielas deģenerāciju. Piemērota (-u) 
testa (-u) izvēle ir atkarīga no drošības nov
ērtējuma rezultātiem.
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7.2.1.1. Izpēte nav jāveic gadījumā, ja viela 
ir neorganiska.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pieprasīta informācija par biodeģenerāciju tikai vielām, ko katru 
gadu ražo vai importē daudzumā 10 tonnas vai vairāk. Šāda informācija jāpieprasa arī par 
konkrētām prioritārām vielām tonnāžā no 1 līdz 10 tonnām, kuras noteiks pārbaudē, ko veiks 
Aģentūra, kā noteikts 43. a a pantā. Par vielām, kas nav prioritāras, ir jāiesniedz inform
ācija, kas jau ir pieejama. (Grozījums saistīts ar kompromisa grozījumu Nr. 2))

Grozījums Nr. 328
VI pielikuma ievada pirmais punkts

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta 
standarta informācija, kādu nepieciešams 
sniegt par visām vielām, ko ražo vai importē
10 tonnu vai lielākā daudzumā saskaņā ar 11. 
panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta 
standarta informācija attiecībā uz vielām, 
kuras ražo vai importē 10 tonnu 
daudzumos vai vairāk katru gadu.

Informāciju, kas noteikta 1. slejā, ir 
nepieciešams sniegt par visām vielām, ko ra
žo vai importē 100 tonnu vai lielākā
daudzumā saskaņā ar 11. panta 1. punkta c)
apakšpunktu.

Par vielām, ko ražo daudzumos 10 līdz 100 
tonnas, reģistrācijas dokumentācijā saskaņ
ā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir 
jāiesniedz informācija, kas noteikta V 
pielikumā, kā arī visa turpmākā inform
ācija attiecībā uz šo vielu īpašībām.

Pamatojums

Grozījums Nr. 329
IX pielikuma 1.5. daļa, 3. daļa
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3) pastāvīgu modeli īpašību potences mainībā
kategorijas ietvaros.

3) pastāvīgu modeli īpašību potences mainībā
kategorijas ietvaros un kopēju darbības meh
ānismu.

Pamatojums

Tā mērķis ir pamatot vielu grupēšanu un savstarpējas atsauces pieeju, atļaujot reģistrāciju 
attiecībā uz vielu grupu, tādējādi nopietni samazinot reģistrācijai iesniegtās dokumentācijas 
daudzumu. Šis grozījums ievieš ceturto kritēriju, ļaujot grupēt vielas ar vienādiem toksicitātes 
profiliem. Šis grozījums arī paredz pienākumu Komisijai laist apgrozībā precīzu metodolo
ģiju.

Grozījums Nr. 330
IX pielikuma 1.5. daļas 3. a apakšpunkts (jauns)

Sarežģītas un mainīgas uzbūves vielu 
klasifikāciju un marķēšanu, un riska gal
īgo novērtēšanu var noteikt no datiem par 
to nozīmīgām sastāvdaļām, izmantojot to 
vislielāko koncentrāciju vielā. Aģentūra p
ēc apspriešanās ar iesaistītajiem 
interesentiem un citām ieinteresētajām pus
ēm izdod precīzu un zinātniski pamatotu 
metodoloģiju vielu grupēšanai 2 gadu laikā
no likumdošanas pieņemšanas.

Pamatojums

Tā mērķis ir pamatot vielu grupēšanu un savstarpējas atsauces pieeju, atļaujot reģistrāciju 
attiecībā uz vielu grupu, tādējādi nopietni samazinot reģistrācijai iesniegtās dokumentācijas 
skaitu. Šis grozījums ievieš ceturto kritēriju, ļaujot grupēt vielas ar vienādiem toksicitātes 
profiliem. Šis grozījums arī paredz pienākumu Komisijai laist apgrozībā precīzu metodolo
ģiju.

Grozījums Nr. 331
XI pielikuma ievada pirmais punkts
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Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā pak
ārtotajiem lietotājiem jānovērtē un j
ādokumentē tas, ka riski, ko rada viņu lietotā
(-ās) viela (-as) tiek adekvāti kontrolētas viņu 
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. Novērt
ējumam jāaptver vielas dzīves cikls, sākot no 
brīža, kad pakārtotais lietotājs šo vielu saņem 
saviem paša lietojumiem un viņa noteiktiem 
lietojumiem lejup piegādes ķēdē. Novērt
ējumam jāizskata vielas lietojums tīrā veidā, 
preparātā vai izstrādājumā.

Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā pak
ārtotajiem lietotājiem jānovērtē un j
ādokumentē tas, ka riski, ko rada viņu lietotā
(-ās) viela (-as) tiek adekvāti kontrolētas viņu 
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. Novērt
ējumam jāaptver vielas dzīves cikls, sākot no 
brīža, kad pakārtotais lietotājs šo vielu saņem 
saviem paša lietojumiem un viņa noteiktiem 
lietojumiem daudzumā 1 tonna vai vairāk 
katru gadu lejup piegādes ķēdē. Novērt
ējumam jāizskata vielas lietojums tīrā veidā, 
preparātā vai izstrādājumā.

Pamatojums

Uzlabo darba spējas, ierobežojot lietojumus, kas jāapskata ķīmiskās drošības ziņojumā viel
ām, ko ražo vai importē vienas tonnas apmērā vai lielākos daudzumos. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu lietojums jāapskata pat ļoti mazos daudzumos.

Grozījums Nr. 332
IX pielikuma 3. daļas pirmais punkts

Testēšanu saskaņā ar VII un VIII pielikumu 
vari atmest, pamatojoties uz kaitīgās iedarb
ības scenārijiem, kas izstrādāti ķīmiskās droš
ības ziņojumā.

Testēšanu saskaņā ar VI līdz VIII pielikumu 
vari atmest, pamatojoties uz kaitīgās iedarb
ības scenārijiem, kas izstrādāti ķīmiskās droš
ības ziņojumā.

Pamatojums

REACH mērķis nav izstrādāt zinātnisku informāciju par visām vielām – neskatoties uz 
faktisko risku – bet koncentrēties uz vajadzīgo informāciju, lai atbilstoši kontrolētu vielu 
lietojuma riskus. 

Tāpēc arī par vielām daudzumos no 10 līdz 100 tonnām nepastāv prasība sniegt informāciju, 
ja iedarbība uz cilvēkiem vai vidi ir nenozīmīga.

Grozījums Nr. 333
IX pielikuma 3. daļas 2. a punkts (jauns)
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Testēšanu saskaņā ar V pielikumu var 
izlaist gadījumos, kad iedarbība ir nenozīm
īga un tiek nodrošināts atbilstošs 
pamatojums un dokumentācija.

Pamatojums

Arī par vielām, kuru daudzums ir mazāk nekā 10 tonnas un kuras Aģentūras pārbaudes 
procesā atzītas par prioritārām, nav prasība sniegt informāciju, ja iedarbība uz cilvēkiem vai 
vidi ir nenozīmīga.

Grozījums Nr. 334
IX pielikuma 3. daļa

Testēšanu saskaņā ar VII un VIII pielikumu 
vari atmest, pamatojoties uz kaitīgās iedarb
ības scenārijiem, kas izstrādāti ķīmiskās droš
ības ziņojumā.

Testēšanu saskaņā ar VI līdz VIII pielikumu 
vari atmest, pamatojoties uz kaitīgās iedarb
ības scenārijiem vai lietojumu un iedarbības 
kategorijām, kas izstrādātas ķīmiskās droš
ības ziņojumā.

Pamatojums

REACH mērķis nav izstrādāt zinātnisku informāciju par visām vielām – neskatoties uz 
faktisko risku – bet koncentrēties uz vajadzīgo informāciju, lai atbilstoši kontrolētu vielu 
lietojuma riskus. 

Tāpēc arī par vielām daudzumos 10 līdz 100 tonnas nepastāv prasība sniegt informāciju, ja 
iedarbība uz cilvēkiem vai vidi ir nenozīmīga.

Arī par vielām, kuru daudzums ir mazāk nekā 10 tonnas un kuras Aģentūras pārbaudes 
procesā atzītas par prioritārām, nav prasība sniegt informāciju, ja iedarbība uz cilvēkiem vai 
vidi ir nenozīmīga. (Grozījums saistīts ar kompromisa grozījumu Nr. 2)

Grozījums Nr. 335
IX pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. daļa (jauna)

3.1. Testēšanu saskaņā ar VI līdz VIII 
pielikumu var neievērot, pamatojoties uz 
iedarbības scenāriju (-iem) vai lietojumu 
un iedarbības kategorijām, kas izstrādātas 
ķīmiskās drošības ziņojumā.
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3.2. Informācijas izlaišanu uzskata par pie
ņemamu, ja:
i) darba vietā apkārtesošā gaisa koncentr
ācija nepārsniedz 50 µg/m³.

ii) vielas ražošana un noteiktais (-ie) 
lietojums (-i) notiek tikai slēgtās telpās. 
iii) vielu lieto rūpniecības vai tirdzniecības 
sektorā preparātā, kura maksimālā masas 
koncentrācija ir 0.1 %.

iv) vielu lieto privāti patērētāji koncentrācij
ās, kuras nepārsniedz 0.1 %.
v) viela tiek lietota patērētāja produktu ražo
šanā un:

a) viela pilnībā izzūd produkta ražošanas 
procesā vai 
b) vielu pastāvīgi integrē produktā kā
savienojumu vai kā citādi pilnībā iestrādā
produktā.

3.3 Visos citos gadījumos nodrošina 
atbilstošu pamatojumu un dokumentāciju, 
tostarp šādu:

i) vides nodalījuma veidus;

ii) cilvēku skaitu, kuri pakļauti iedarbībai;
iii) riska pārvaldības pasākumus;

iv) iedarbības veidus

v) iedarbības ilgumu un biežumu

vi) dzīvnieku dzīvības aizsardzību.

Pamatojums
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