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ĪSS PAMATOJUMS

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible 
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points.
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature –
that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle will 
consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits.

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected.

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekait
īguma komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(ca) vielas tīrā veidā, preparātos vai izstrād
ājumos, kuras ir atkritumi kā minēts 
1991. gada 18. maija Padomes Direktīvā
91/156/EEK, ar ko groza Direktīvu 
75/442/EEK par atritumiem¹ vai kuras ir 
otrreizējās izejvielas, kas iegūtas pārstrād
ājot atkritumus, vai izmantotas kā ener
ģijas avoti kā minēts Direktīvas 
91/156/EEK 3. panta 1. punkta b) apak
špunktā.
1OV L 78, 28.04.2000., 32. lpp.

Pamatojums

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC.

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

2.a Šī regula neattiecas uz vielām, kuras 
lietotas:
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(a) cilvēkiem paredzētās vai veterinārās zāl
ēs Padomes Regulas (EEK) Nr. 2309/93, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/82/EK un 
Direktīvas 2001/83/EK darbības sfēras 
ietvaros,
(b) pārtikas produktos Komisijas Regulas 
(EK) Nr. 1788/2002 darbības sfēras 
ietvaros, tostarp pārtikas piedevās Padomes 
Direktīvas 89/1007/EEK darbības sfēras 
ietvaros un aromatizētājos kā minēts 
Komisijas lēmumā 1999/21/EK un, kuras 
izmantotas kā pārtika saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1788/2002,

(c) dzīvnieku barībā Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 
darbības sfēras ietvaros, tostarp barības 
piedevās Padomes Direktīvas 70/524/EEK 
darbības sfēras ietvaros,

(d) dzīvnieku barībā Padomes Direktīvas 
82/471/EEK darbības sfēras ietvaros,

(e) medicīnas ierīcēs,

(f) materiālos, kas paredzēti saskarei ar p
ārtikas produktiem Padomes Direktīvas 
89/109/EEK darbības sfēras ietvaros,
(g) augu aizsardzības līdzekļos Direktīvas
91/414/EEK darbības sfēras ietvaros,

(h) biocīdos produktos Padomes Direktīvas 
98/8/EK darbības sfēras ietvaros,
(i) kosmētikas produktos, kas minēti 
Padomes Direktīvā 76/768/EEK,

(j) medicīnas iekārtās, kas minētas 
Padomes Direktīvā 93/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā
98/79/EK;

(k) materiālos, kas paredzēti saskarei ar p
ārtikas produktiem Regulas (EK) 
1935/2004 darbības sfēras ietvaros.

Pamatojums
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The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose.

Grozījums Nr. 3
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 īpaša veida preparāti, kurus 
nepieciešams noteikt, pamatojoties uz to 
specifiskajām raksturīgajām īpašībām.

Pamatojums

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

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

2.a Metālu sakausējums ir metālisks materi
āls, kas ir viendabīgs makroskopiskā līmenī
un sastāv no diviem vai vairākiem ķ
īmiskiem elementiem, kas savienoti tādā
veidā, ka ar mehāniskiem līdzekļiem tos 
nevar viegli atdalīt.

Pamatojums

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Grozījums Nr. 5
3. panta 25. punkts
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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, kura 
noteikta pamatojoties uz pašai vielai 
raksturīgajām ķīmiskajām īpašībām,
lietojums tīrā veidā vai preparātā vai prepar
āta 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 pak
ārtotajam lietotājam.

Pamatojums

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition.
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Grozījums Nr. 6
4. panta 1. punkts

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

svītrots

(a) zālēm un veterinārmedicīnas prepar
ātiem Regulas (EEK) Nr. 2309/93, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK darb
ības sfēras ietvaros,
(b) kā pārtikas piedeva pārtikas produktos 
Padomes Direktīvas 89/107/EEK darbības 
sfēras ietvaros,
(c) kā aromatizējoša viela pārtikas 
produktos Komisijas Lēmuma 1999/217/EK 
darbības sfēras ietvaros,
(d) kā barības piedeva barībā Padomes 
Direktīvas 70/524/EEK darbības sfēras 
ietvaros,
(e) dzīvnieku barībā Padomes Direktīvas 
82/471/EEK darbības sfēras ietvaros.

Pamatojums

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).
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Grozījums Nr. 7
9. panta a. xa) punkts (jauns)

(xa) sertifikāts, kurā apliecināts, ka sākotn
ējo pētījumu, no kuriem iegūti inform
ācijas kopsavilkumi kā minēts vi) punktā, 
īpašnieks ir reģistrētājs vai arī reģistrēt
ājam ir sākotnējo pētījumu īpašnieka 
rakstiska atļauja par to izmantošanu,

Pamatojums

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data.

Grozījums Nr. 8
10. panta 1. punkta 1. un 1. a apakšpunkts (jauns)

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

Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai vair
āki importētāji, viņi var reģistrēšanas nolūkā
izveidot konsorciju. Datu apmaiņa ir oblig
āta attiecībā uz datiem gan par testiem ar 
mugurkaulniekiem, gan par visiem testiem 
reģistrācijas vajadzībām.

Jāveicina arī valsts konsorciju un jauktu 
privātu un valsts konsorciju veidošana, lai 
nodrošinātu MVU un MVU asociāciju piek
ļūšanu.

Pamatojums

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.



PE v02-00 10/28 AD\580430LV.doc

LV

Grozījums Nr. 9
10. panta 1. punkta 4. daļa

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

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

Pamatojums

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules 
which would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety 
report jointly, or each member to submit his part separately.

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

Lai atbalstītu ražotāju vai importētāju l
īdzdalību konsorcijos, Komisija izstrādā
vadlīnijas atbilstībai konkurences 
likumam.

Pamatojums

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty.

Grozījums Nr. 11
10. panta 2. punkts

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

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

Pamatojums

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia.
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Grozījums Nr. 12
12. panta 4. punkta 1. daļa

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 viela, 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).

Pamatojums

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Grozījums Nr. 13
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 atbilstīgu daļu no maks
ājuma.

Pamatojums

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. Pamatojums concerning Article 10(2)).

Grozījums Nr. 14
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
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Deletion for clarification.

Grozījums Nr. 15
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

Making data available amounts to a considerable encroachment on proprietary rights. The 
time-frame should therefore be lengthened to at least 15 years.

Grozījums Nr. 16
24. panta 3. punkta a) apakšpunkts

viņa identitāte, (a) viņa identitāte saskaņā ar 115. pantu un 
116. pantu;

Pamatojums

Helps to protect trade secrets more securely.

Grozījums Nr. 17
24. panta 5. punkta 1. daļa

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

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 15 gadiem, Aģentūra noskaidro 
vai iepriekšējais reģistrētājs atļauj sniegt 
informāciju par sevi. Ja iepriekšējais re
ģistrētājs atļauj, 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.
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Pamatojums

The identity of a previous registrant constitutes confidential information within the meaning 
of Article 116.

Grozījums Nr. 18
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 testiem, 
kādi viņam nepieciešami reģistrācijas nolūkā.
Viņš var lūgt reģistrētājiem jebkādu inform
āciju 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 testiem, 
kādi viņam nepieciešami reģistrācijas nolūkā.
Viņš var lūgt reģistrētājiem jebkādu inform
āciju 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. 19
25. panta 2. punkts

2. Vienas un tās pašas vielas potenciālais un 
iepriekšējais reģistrētājs (-i) veic visas saprāt
īgās darbības, lai panāktu vienošanos par pēt
ījumu, kas saistīti ar jebkāda veida testēšanu, 
koplietošanu un pieejamību. Šādu vienošanos 
var aizstāt ar jautājuma iesniegšanu arbitrā
žas padomei un arbitrāžas rīkojuma akceptē
šanu.

2. Vienas un tās pašas vielas potenciālais un 
iepriekšējais reģistrētājs (-i) veic visas saprāt
īgās darbības, lai panāktu vienošanos par pēt
ījumu, kas saistīti ar jebkāda veida 
mugurkaulnieku testēšanu, koplietošanu un 
pieejamību. Šādu vienošanos var aizstāt ar 
jautājuma iesniegšanu arbitrāžas padomei un 
arbitrāžas rīkojuma akceptēšanu.

Pamatojums

Clarifies the point that data sharing under the regulation is confined to data relating to tests 
on vertebrate animals.

Grozījums Nr. 20
25. panta 5. punkts
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5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 m
ēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas sa
ņemšanas, lai informētu potenciālo reģistrēt
āju un Aģentūru par savām izmaksām saistībā
ar konkrēto pētījumu. Pēc potenciālā reģistr
ētāja pieprasījuma Aģentūra pieņem lēmumu 
par attiecīgo pētījumu kopsavilkumu vai izv
ērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā no 
konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darīšanu 
pieejamu potenciālajam reģistrētājam, sa
ņemot apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam re
ģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no pēdējā
uzrādītajām izmaksām.

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

Pamatojums

The arrangement regarding costs should be more flexible.

Grozījums Nr. 21
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 apmaksāt atbilstīgu daļu no 
savām izmaksām, ko piemēro valsts tiesas.

Grozījums Nr. 22
25. panta 8. punkts

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

8. Saskaņā ar 19. panta 1. punktu reģistr
ācijas nogaidīšanas periodu jaunajam reģistr
ētājam pagarina par periodu, kas atbilst 
nepieciešamo pētījumu un analīžu veik
šanas faktiskajam laikam, ja iepriekšējais re
ģistrētājs tā pieprasa.
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Pamatojums

The period concerned has to correspond to the time actually taken to carry out the 
experiments and gather the relevant data.

Grozījums Nr. 23
46. panta 2. punkts

2. Kolīdz vielas novērtēšana ir pabeigta, 
atbildīgā iestāde izmanto šajā novērtēšanā ieg
ūto 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, 
atbildīgā iestāde izmanto šajā novērtēšanā ieg
ūto 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. Pirms secinājumu 
sagatavošanas par informāciju, kas iegūta 
novērtēšanas procesā, reģistrētājiem tiek 
dota iespēja sniegt savu atzinumu. Šis 
atzinums Aģentūrai jāņem vērā savos secin
ājumos.

Pamatojums

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Grozījums Nr. 24
49. panta 8. punkts

8. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti
saskaņā ar 3. un 6. punktu.

8. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus.

Pamatojums

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
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paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Grozījums Nr. 25
53. panta 5. punkts

5. 1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

5. 1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

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

(a) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti,

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

(b) lietojums kā automašīnu degvielas, uz ko 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/70/EK,

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

(c) lietojumi kā degvielas mobilās vai stacion
ārās minerāleļļu produktu degkamerās un 
lietojums kā degvielas slēgtās sistēmās.

(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 pārtik
ā Lēmuma 1999/217/EK darbības sfēras
ietvaros,
(g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti,
(h) lietojums kā automašīnu degvielas, uz ko 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/70/EK,
(i) lietojumi kā degvielas mobilās vai stacion
ārās minerāleļļu produktu degkamerās un 
lietojums kā degvielas slēgtās sistēmās.

Pamatojums

The Pamatojums stems from the amendment inserting a new Article 2(2a).

Grozījums Nr. 26
53. panta 5. punkta g) apakšpunkts
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(g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti,

(g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti, kuru 
saražotais/importētais apjoms pārsniedz 
1000 tonnas gadā,

Pamatojums

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 27
53. panta 6. punkts

6. To vielu gadījumā, kas pakļautas licencē
šanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. panta a), b 
un c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, 
vai tādēļ, ka tās identificētas saskaņā ar 
54. panta f) apakšpunktu vienīgi tā iemesla 
dēļ, ka tās rada cilvēku veselības apdraud
ējumu, šī panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
šādiem lietojumiem:

6. To vielu gadījumā, kas pakļautas licencē
šanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. panta a), b 
un c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, 
vai tādēļ, ka tās identificētas saskaņā ar 
54. panta f) apakšpunktu vienīgi tā iemesla d
ēļ, ka tās rada cilvēku veselības apdraud
ējumu, šī panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
šādiem lietojumiem:

(a) lietojumi kosmētikas produktos Direkt
īvas 76/768/EEK darbības sfēras ietvaros,

(a) lietojumi kosmētikas produktos Direkt
īvas 76/768/EEK darbības sfēras ietvaros.

(b) lietojumi pārtikas saskares materiālos 
Direktīvas 89/109/EEK darbības sfēras 
ietvaros.

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Grozījums Nr. 28

53. panta 7. punkta a) apakšpunkts



PE v02-00 18/28 AD\580430LV.doc

LV

(a) attiecībā uz 54. panta d), e) un f) apak
špunktā minētajām vielām, kuru robe
žkoncentrācija ir mazāka par 0,1%,

(a) attiecībā uz 54. panta d) un e) apak
špunktā minētajām vielām, kuru robe
žkoncentrācija ir mazāka par 0,1%,

Pamatojums

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 29
53. panta 7.a punkts (jauns)

7a) 1. punkts nav jāpiemēro, ja viela ir 
lietota tīrā veidā, preparātā vai izstrādājum
ā, kas atbilst XVI un XVII pielikumā
ietvertajiem nosacījumiem un ierobe
žojumiem.

Pamatojums

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 30
56. panta 7. punkts
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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. Jārada iespēja ieinteres
ētajiem reģistrētājiem iepriekš izteikt savus 
viedokļus. Ja dalībvalsts komitejai neizdodas 
panākt vienbalsīgu vienošanos, tā 30 dienu 
laikā pēc paziņošanas pieņem atzinumu. J
ārada iespēja ieinteresētajiem reģistrēt
ājiem iepriekš izteikt savus viedokļus pirms 
atzinuma projekta izstrādes. Aģentūrai šis 
viedoklis jāiesniedz Komisijā, tostarp inform
ācija par jebkuru mazākuma viedokli komitej
ā, kā arī par ieinteresēto reģistrētāju viedok
ļiem un vajadzības gadījumā par to, kāpēc 
šie viedokļi nav atspoguļoti atzinumos.

Pamatojums

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted.

Grozījums Nr. 31
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 vesel
ībai vai apkārtējai videi, kas netiek adekvāti 
kontrolēts un kam nepieciešams pievērst 
uzmanību Kopienas līmenī, Komisija lūdz A
ģentūru sagatavot tehnisko dokumentāciju, 
kas atbilst XIV pielikuma prasībām. Ja šī
tehniskā dokumentācija parāda, ka bez jau 
iedibinātiem pasākumiem nepieciešama visā
Kopienā izvērsta darbība, Aģentūra ierosina 
noteikt ierobežojumus, lai tādējādi uzsāktu 
ierobežošanas procesu.

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas ražošana, lai
šana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparātā
vai izstrādājumā rada tādu risku cilvēku vesel
ībai vai apkārtējai videi, kas netiek adekvāti 
kontrolēts un kam nepieciešams pievērst 
uzmanību Kopienas līmenī, Komisija lūdz A
ģentūru sagatavot tehnisko dokumentāciju, 
kas atbilst XIV pielikuma prasībām. Pirms 
tehniskā dokumentācija ir sagatavota, A
ģentūrai jāsniedz ieinteresētajiem reģistrēt
ājiem iespēja izteikt savu viedokli. Ja šī
tehniskā dokumentācija parāda, ka bez jau 
iedibinātiem pasākumiem nepieciešama visā
Kopienā izvērsta darbība, Aģentūra ierosina 
noteikt ierobežojumus, lai tādējādi uzsāktu 
ierobežošanas procesu.
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Aģentūra atsaucas uz jebkuras dalībvalsts 
tehnisko dokumentāciju, ķīmiskās drošības zi
ņojumu vai risku novērtējumu, kas tai 
iesniegts saskaņā ar šo regulu. Aģentūra 
atsaucas arī uz jebkuru attiecīgu risku novērt
ējumu, ko citu Kopienas regulu vai direktīvu 
nolūkā iesniegušas trešās personas. Šajā nol
ūkā citas organizācijas, tādas kā aģentūras, 
kas nodibinātas saskaņā ar Kopienas likumdo
šanu un veic līdzīgu uzdevumu, pēc piepras
ījuma sniedz informāciju Aģentūrai.

Aģentūra atsaucas uz jebkuras dalībvalsts 
tehnisko dokumentāciju, ķīmiskās drošības zi
ņojumu vai risku novērtējumu, kas tai 
iesniegts saskaņā ar šo regulu. Aģentūra 
atsaucas arī uz ieinteresēto reģistrētāju 
viedokli un 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.

Pamatojums

The dossier contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned.

Grozījums Nr. 32
69. panta 1.a punkts (jauns)

1a) pirms atzinuma publicēšanas Aģent
ūrai ieinteresētajiem reģistrētājiem dod iesp
ēju izteikt savu viedokli.

Pamatojums

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.

Grozījums Nr. 33
69. panta 3. punkts

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
iesniedz arī ieinteresēto reģistrētāju viedok
ļus.



AD\580430LV.doc 21/28 PE v02-00

LV

Grozījums Nr. 34
73. panta 2. punkta e) daļa

e) dara publiski pieejamu informāciju 
attiecībā uz to, kuras vielas tiek novērtētas 
vai ir jau novērtētas 90 dienu laikā pēc 
informācijas saņemšanas Aģentūrā saskaņ
ā ar 116. panta 1. punkta nosacījumiem,

svītrots

Pamatojums

If an evaluation were published while it was still unfinished, the public could easily be 
induced to take a hostile attitude to a substance, and hence its manufacturer or importer, or 
damn them in advance.

Grozījums Nr. 35
75. panta 1. punkts

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

1. Valdi veido četri pārstāvji, kurus ieceļ
Komisija, un desmit pārstāvji, kurus ieceļ
Padome pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, un četriem no tiem ir attiecīgā
pieredze asociācijās, kas pārstāv patērēt
ājus, rūpniecību un mazos un vidējos uzņ
ēmumus.

Pamatojums

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Grozījums Nr. 36
83. panta 2. punkta 1. apakšpunkts
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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
neatkarīgu 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

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Grozījums Nr. 37
85. panta 3. punkts

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

3. Priekšsēdētāju, 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. Viena locekļa 
kvalifikācijai jābūt tādai, lai viņš varētu 
veikt arbitra funkcijas.

Pamatojums

Given the sphere of responsibility in which the Board of Appeal will be called upon to 
operate, one of its members should be qualified to hold the office of judge.

Grozījums Nr. 38
87. panta 1. punkts

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

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras l
ēmumiem, secinājumiem un atzinumiem.
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Pamatojums

A right of appeal must exist against every decision.

Grozījums Nr. 39
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 pieciem gadiem dalībvalstis 
iesniedz Komisijai pārskatu par šīs regulas 
darbību attiecīgajās savās teritorijās, tostarp 
iedaļas par novērtēšanu un ieviešanu, 
108. pantā norādītajā formātā.

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

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz trīs gadus p
ēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 40
114. panta 2. punkts

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

2. Ik pēc pieciem 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 trīs gadus p
ēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

Grozījums Nr. 41
116. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, ja ražotājs vai importētājs 
neiebilst un sabiedrības interesēs nav 
nepieciešama konfidencialitāte.

Pamatojums

It must be permissible in individual cases to class given information as confidential.

Grozījums Nr. 42
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116. panta 1. punkta j) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information 

Grozījums Nr. 43
116. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vielas tirdzniecības nosaukums (-i); svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 44
116. panta 1. punkta f) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

These values should likewise not be made accessible to competitors without due 
consideration. They do not have to be disclosed under existing law.

Grozījums Nr. 45
116. panta 1. punkta i) daļa
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i) drošības datu lapā esošā informācija, iz
ņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata 
par konfidenciālu, piemērojot 2. punktu;

i) drošības datu lapā norādītā obligātā inform
ācija;

Pamatojums

The safety data sheet often contains additional information intended solely for direct 
customers, one example being more detailed indications regarding use.

Grozījums Nr. 46
116. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

-a) reģistrētāja un jebkura cita deklarētāja 
identitāte un adrese;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 47
116. panta 2. punkta da) apakšpunkts(jauns)

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

Pamatojums

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Grozījums Nr. 48
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 informāciju, kura j
āapstrādā kā konfidenciāla informācija, 
atbilstīgi 7. panta 9. punktam un papildu 
informāciju par ražotnē izolētiem 
starpproduktiem, atbilstīgi 47. pantam;

Pamatojums

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Grozījums Nr. 49
120. pants

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

Atbilstīgi Aģentūas izstrādātajām 
pamatnostādnēm, dalībvalstu atbildīgās iest
ādes informē visu sabiedrību par riskiem, ko 
rada vielas, ja tas uzskatāms par nepiecie
šamu cilvēku veselības un vides aizsardzības 
nolūkā.

Pamatojums

The public in the Member States should be informed under standard arrangements.

Grozījums Nr. 50
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, atbilstīgi 
Aģentūras izstrādātajām pamatnostādnēm.

Pamatojums

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.

Grozījums Nr. 51
123. panta 1. punkts
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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. Atbilstīgi Aģentūras izstrādātajām 
pamatnostādnēm, dalībvalstis nosaka 
noteikumus attiecībā uz sodiem, kādi piem
ērojami par šīs regulas noteikumu pārkāp
šanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šie sodi tiek piemēroti.
Paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, sam
ērīgiem un atrunātiem. Dalībvalstis informē
par šiem noteikumiem Komisiju ne vēlāk, kā
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšan
ās spēkā, un bez kavēšanās informē Komisiju 
par jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos 
ietekmē.

Pamatojums

There should be a standard penalty system, and the provisions should be enforced uniformly.

Grozījums Nr. 52
II pielikuma jauna rinda

EINECS , Nr.Nosaukums/Grupa CAS nr. EINECS , Nr.Nosaukums/Grupa CAS nr.

231-096-4      dzelzs                7439-89-6

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 53
III pielikuma 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai dabā sastopamas vielas, 
ja tās nav ķīmiski modificētas to ražošanas 
procesā, ja tās atbilst bīstamu vielu klasific
ēšanas kritērijiem atbilstīgi Direktīvai 
67/458;

8. Minerāli, rūdas vai dabā sastopamas vielas, 
kā arī vielas, kas no tām iegūtas mineralo
ģiskas vai fizikālas transformācijas 
procesos (kā noteikts Direktīvā
2003/96/EK);
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Pamatojums

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Grozījums Nr. 54
III pielikuma 9. punkts

9. Dabasgāze, neapstrādāta nafta, ogles. 9. Dabasgāze, koksa gāze, domnas gāze, sk
ābekļa krāšņu gāze, jēlnafta, ogles, kokss.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55
8. apsvērums

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

Vadības atbildība par riskiem, kas saistīti ar 
vielām, jāuzņemas uzņēmumiem, kas šīs 
vielas ražo, importē, laiž tirgū vai lieto.
Mazie un vidējie uzņēmumi ir tādi uzņ
ēmumi, kuri atbilst 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK noteiktajiem.

Pamatojums

In the interests of a correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I:



AD\580430LV.doc 29/28 PE v02-00

LV

General Issues.

Grozījums Nr. 56
8.a apsvērums (jauns)

8a) No spēkā esošās likumdošanas par 
atbildību izriet, ka ikvienam ražotājam, 
importētajām vai lietotājam lejup pa pieg
ādes ķēdi, kurš veic vai plāno veikt darb
ības ar šo vielu, preparātu vai izstrād
ājumu, kuru sastāvā ir šī viela, tostarp tās 
ražošanu, importu vai izmantošanu, kurš
zina vai pamatoti var paredzēt, ka šīs darb
ības var kaitēt cilvēku veselībai, jāpieliek 
visas pamatoti prasītās pūles, lai paredzētu, 
ierobežotu šīs sekas un tās novērstu.

Pamatojums

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.
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