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GROZĪJUMI Nr. 110-253, I DAĻA (apsvērumi un I sadaļa)

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ķīmisko vielu reģistrāciju, 
novērtēšanu, apstiprināšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko izveido Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. …/… par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem

Priekšlikums Regulai (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 110
Tiesiskais pamats

Ņemot vērā Eiropas Kopienas izveidošanas
Līgumu un, konkrēti, tā 95. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas
Līgumu un, konkrēti, tā 95. pantu un tā 
175.(1) pantu attiecībā uz VII sadaļu par 
apstiprināšanu un VIII sadaļu par 
ierobežojumiem,

Or. en

Justification

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītiegrozījumi

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 111
1. apsvērums

1) Brīva ķīmisko vielu aprite, kā tīrā veidā, 
tā arī preparātos un izstrādājumos, ir būtisks 
iekšējā tirgus aspekts un sniedz lielu 
ieguldījumu patērētāju un strādājošo 
veselības un labklājības, viņu sociālo un 
ekonomisko interešu, kā arī ķīmiskās 
rūpniecības konkurētspējas uzturēšanā. 

1) Brīva ķīmisko vielu aprite, kā tīrā veidā, 
tā arī preparātos un izstrādājumos, ir būtisks 
iekšējā tirgus aspekts un skaidra un droša 
ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas un 
apstiprināšanas sistēma, kuras pamatā ir 
bīstamo vielu pakāpeniska samazināšana, 
aizstājot tās ar nekaitīgām alternatīvām, 
var sniegt lielu ieguldījumu patērētāju un 
strādājošo veselības un labklājības, viņu 
sociālo un ekonomisko interešu, kā arī 
ķīmiskās rūpniecības konkurētspējas 
uzturēšanā.

Or. en

Justification

Just by itself the internal market will not improve human health and the environment. For that 
a strong policy is needed to phase out the most dangerous substances as soon as possible and 
replace them with safe alternatives.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 112
3. a apsvērums (jauns)

3.a) Neraugoties uz to, noteiktām Regulas 
daļām augsta līmeņa vides aizsardzības 
nodrošināšana ir galvenais mērķis un 
175.(1) pants ir tiesiskais pamats.

Or. en
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Justification

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

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries un 
Chris Davies

Grozījums Nr. 113
4. apsvērums 

4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu cilvēku, it īpaši strādājošo, 
veselības un vides aizsardzību augstā līmenī, 
ir nepieciešams nodrošināt, lai Kopienā 
ražotās vielas atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, arī tad, ja tās tiek eksportētas.

4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu cilvēku, it īpaši strādājošo un 
citu riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, 
veselības un vides aizsardzību augstā līmenī, 
ir nepieciešams nodrošināt, lai Kopienā 
ražotās vielas atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, arī tad, ja tās tiek eksportētas.

Or. en

Justification

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

On 23 February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005) in which it called "on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups". (Frédérique Ries, Chris Davies)
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 114
4. apsvērums

4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu cilvēku, it īpaši strādājošo, 
veselības un vides aizsardzību augstā līmenī, 
ir jānodrošina, lai Kopienā ražotās vielas 
atbilstu Kopienas tiesību aktiem, arī tad, ja 
tās tiek eksportētas.

4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu cilvēku, it īpaši strādājošo, 
veselības un vides aizsardzību augstā līmenī, 
ir jānodrošina, lai visas Kopienā ražotās vai 
tirgū pieejamās vielas atbilstu Kopienas 
tiesību aktiem, arī tad, ja tās tiek eksportētas.

Or. en

Justification

REACH must apply to all substances, regardless of their place of production, to ensure the 
protection of human health, the environment and workers as well as a level playing field for 
industry.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries un Chris Davies

Grozījums Nr. 115
5. apsvērums

5) Novērtējot četru galveno tiesību 
instrumentu darbību, kuru kompetencē ir 
Kopienā esošās ķīmiskās vielas (Padomes 
1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK 
par tiesību aktu, likumu un administratīvo 
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz kaitīgo 
vielu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu, Padomes 1988. gada 7. jūnija 
Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu, likumu un administratīvo 
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz kaitīgo 
preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu (pagaidām aizstāta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. 
maija Direktīvu 1999/45/EK attiecībā uz 
dalībvalstu tiesību aktu, likumu un 
administratīvo noteikumu tuvināšanu 
attiecībā uz kaitīgo preparātu klasifikāciju, 
iesaiņošanu un marķēšanu), Padomes 1993. 
gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 793/93 par 
esošo vielu kaitīguma novērtēšanu un 
kontroli un Padomes 1976. gada 27. jūlija 

5) Novērtējot četru galveno tiesību 
instrumentu darbību, kuru kompetencē ir 
Kopienā esošās ķīmiskās vielas (Padomes 
1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK 
par tiesību aktu, likumu un administratīvo 
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz kaitīgo 
vielu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu, Padomes 1988. gada 7. jūnija 
Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu, likumu un administratīvo 
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz kaitīgo 
preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu (pagaidām aizstāta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. 
maija Direktīvu 1999/45/EK attiecībā uz 
dalībvalstu tiesību aktu, likumu un 
administratīvo noteikumu tuvināšanu 
attiecībā uz kaitīgo preparātu klasifikāciju, 
iesaiņošanu un marķēšanu), Padomes 1993. 
gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 793/93 par 
esošo vielu kaitīguma novērtēšanu un 
kontroli un Padomes 1976. gada 27. jūlija 
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Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu, likumu un administratīvo 
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz 
ierobežojumiem noteiktu kaitīgo vielu un 
preparātu tirgvedībai un izmantošanai), tika 
konstatētas vairākas problēmas Eiropas 
Kopienas tiesību aktu par ķīmiskajām 
vielām darbībā, kas izraisījušas neatbilstības 
starp tiesību aktiem, likumiem un 
administratīvajiem noteikumiem 
dalībvalstīs, tādējādi radot tiešu ietekmi uz 
iekšējā tirgus funkcionēšanu šajā jomā.  

Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu, likumu un administratīvo
noteikumu tuvināšanu attiecībā uz 
ierobežojumiem noteiktu kaitīgo vielu un 
preparātu tirgvedībai un izmantošanai), tika 
konstatētas vairākas problēmas Eiropas 
Kopienas tiesību aktu par ķīmiskajām 
vielām darbībā, kas izraisījušas neatbilstības 
starp tiesību aktiem, likumiem un 
administratīvajiem noteikumiem 
dalībvalstīs, tādējādi radot tiešu ietekmi uz 
iekšējā tirgus funkcionēšanu šajā jomā un 
apgrūtinot sabiedrības veselības un vides 
aizsardzību profilakses ceļā.

Or. en

Justification

There should be a recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un 
Sergio Berlato

Grozījums Nr. 116
6.a apsvērums (jauns)

6.a) Ķīmiskās vielas, kas ražotas trešās 
valstīs un importētas Eiropas Savienībā, 
vairumā gadījumu nav pakļautas esošajiem 
Kopienas tiesību aktiem par veselības un 
vides aizsardzību, un ir jāveic visi 
iespējamie pasākumi, lai kāpinātu 
ražošanu Eiropas Savienībā un 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. 

Or. it

Justification

Existing EU rules set far stricter parameters for European producers of chemical substances 
than for producers outside the Community. The risk to health and the environment of having 
differing regulations for European and non-European products should be considered. 



PE 357.816v01-00 6/90 AM\565896LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 117
7. a apsvērums (jauns)

7.a) Šīs regulas izveidotās jaunās sistēmas 
mērķis ir izvirzīt par prioritāti apiešanos ar 
viskaitīgākajām vielām. Prioritātes kritēriji 
ir vielas radītais risks cilvēku veselībai un 
videi, kā arī iedarbības līmenis un ilgums. 
Novērtējot vielas kaitīgumu un radīto risku, 
jāņem vērā arī šīs vielas ietekme uz embrija 
attīstību un sieviešu un bērnu veselību.

Or. en

Justification

It should be very clear that with REACH the most dangerous substances should be dealt with 
first with the aim of replacing them with safer alternatives.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un 
Sergio Berlato

Grozījums Nr. 118
8. a apsvērums (jauns)

8.a) Vielu radītā riska vadībai jābūt 
attiecināmai vienlīdz lielā mērā gan uz 
Eiropas Savienībā ražotajām ķīmiskajām 
vielām, gan uz importētajām vielām, kuras 
ražotas trešās valstīs, lai novērstu 
priekšrocību radīšanu ražošanai ārpus 
Eiropas Savienības un tās kāpināšanu, 
uzliekot pārmērīgu slogu Eiropas 
ražotājiem.

Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment.
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Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 119
10. apsvērums

10) Novērtēšanas noteikumi nodrošina 
nākamo fāzi pēc reģistrācijas, pārliecinoties, 
vai reģistrācijas dati atbilst šīs regulas 
prasībām, un dodot iespēju iegūt plašāku 
informāciju par vielu īpašībām. Dalībvalstīm
jānovērtē šādas vielas, ja tām ir pamats 
aizdomām, ka šīs vielas varētu radīt risku 
veselībai vai videi, pēc tam, kad tās ir 
iekļautas šo valstu slīdošajos grafikos.

10) Novērtēšanas noteikumi nodrošina 
nākamo fāzi pēc reģistrācijas, pārliecinoties, 
vai reģistrācijas dati atbilst šīs regulas 
prasībām, un dodot iespēju iegūt plašāku 
informāciju par vielu īpašībām. Aģentūrai 
jānovērtē šādas vielas, ja tai ir pamats 
aizdomām, ka šīs vielas varētu radīt risku 
veselībai vai videi.

Or. de

Justification

Related to the amendment proposed to Article 38.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 120
12. apsvērums

12) Apstiprināšanas noteikumi nodrošina 
tādu vielu apstiprināšanu iekļaušanai tirgū 
un izmantošanai, kurām Komisijai jāpievērš 
ļoti liela uzmanība, ja to izmantošanas 
radītais risks tiek adekvāti kontrolēts vai to 
izmantošanu attaisno sociālekonomiski 
apsvērumi.

12) Apstiprināšanas noteikumi nodrošina 
tādu vielu apstiprināšanu iekļaušanai tirgū 
un izmantošanai, kurām Komisijai jāpievērš 
ļoti liela uzmanība noteiktā laika posmā, ja 
nav nekaitīgāku alternatīvu, ja šo vielu 
izmantošanu attaisno sociālekonomiski 
nosacījumi un ja to izmantošanas radītais 
risks tiek adekvāti kontrolēts.

Or. en

Justification

It is important to stress that authorisation is only a temporary aspect.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 121
12. apsvērums

12) Apstiprināšanas noteikumi nodrošina 
tādu vielu apstiprināšanu iekļaušanai tirgū 
un izmantošanai, kurām Komisijai jāpievērš 
ļoti liela uzmanība, ja to izmantošanas 
radītais risks tiek adekvāti kontrolēts vai to 
izmantošanu attaisno sociālekonomiski 
apsvērumi.

12) Apstiprināšanas noteikumi nodrošina 
tādu vielu apstiprināšanu iekļaušanai tirgū 
un izmantošanai, kurām Komisijai jāpievērš 
ļoti liela uzmanība, ja nav pieejamas 
piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas un to izmantošanu attaisno 
sociālekonomiski apsvērumi.

Or. en

Justification

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. Authorisation will 
only be capable of providing the high level of protection required if it replaces substances of 
very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever this is 
possible.  Maintaining the notion of ‘adequate control’ will support continued use and release 
of substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
necessity deriving from their use and irrespective of whether safer alternatives are available.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna 

Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 122
16. apsvērums

16) Pieredze rāda, ka prasība dalībvalstīm 
veikt visu ķīmisko vielu risku novērtēšanu 
nav piemērota. Atbildība par to pirmām 
kārtām jāuzņemas uzņēmumiem, kuri ražo 
vai importē vielas, taču tikai tad, ja ražošana 
vai imports pārsniedz noteiktu apjomu, lai 
tiem nerastos pārmērīgi liela papildus 
slodze. Šiem uzņēmumiem jāuzņemas veikt 
nepieciešamos riska uzraudzīšanas 
pasākumus saskaņā ar ražoto vai importēto 
vielu riska novērtējumu.

16) Pieredze rāda, ka prasība dalībvalstīm 
veikt visu ķīmisko vielu risku novērtēšanu 
nav piemērota. Atbildība par to pirmām 
kārtām jāuzņemas uzņēmumiem, kuri ražo 
vai importē vielas, taču tikai tad, ja ražošana 
vai imports pārsniedz noteiktu apjomu, lai 
tiem nerastos pārmērīgi liela papildus 
slodze. Šiem uzņēmumiem jāuzņemas veikt 
nepieciešamos riska uzraudzīšanas 
pasākumus saskaņā ar ražoto vai importēto 
vielu riska novērtējumu. Šiem uzņēmumiem 
jāinformē par to ražoto vai importēto vielu 
un preparātu nekaitīgu izmantošanu, 
pamatojoties uz riska novērtējumu, 
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galalietotājam piemērotā veidā.

Or. en

Justification

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to safely 
use and manage their risk safely and effectively is essential.

Linked to amendments to recitals 41, 41a, 42 and 43.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 123
16. apsvērums

16) Pieredze rāda, ka prasība dalībvalstīm 
veikt visu ķīmisko vielu risku novērtēšanu 
nav piemērota. Atbildība par to pirmām 
kārtām jāuzņemas uzņēmumiem, kuri ražo 
vai importē vielas, taču tikai tad, ja ražošana 
vai imports pārsniedz noteiktu apjomu, lai 
tiem nerastos pārmērīgi liela papildus 
slodze. Šiem uzņēmumiem jāuzņemas veikt 
nepieciešamos riska uzraudzīšanas 
pasākumus saskaņā ar ražoto vai importēto 
vielu riska novērtējumu.

16) Pieredze rāda, ka prasība dalībvalstīm 
veikt visu ķīmisko vielu risku novērtēšanu 
nav piemērota. Atbildība par to pirmām 
kārtām jāuzņemas uzņēmumiem, kuri ražo 
vai importē vielas, taču tikai tad, ja vielas ir 
ļoti kaitīgas vai ja ražošana vai imports 
pārsniedz noteiktu apjomu, lai tiem nerastos 
pārmērīgi liela papildus slodze. Šiem 
uzņēmumiem jāuzņemas veikt 
nepieciešamos riska uzraudzīšanas 
pasākumus saskaņā ar ražoto vai importēto 
vielu riska novērtējumu.

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 124
19. apsvērums

19) Zinātniskie pētījumi un attīstība parasti 19) Zinātniskie pētījumi un attīstība parasti 
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noris apjomā, kas mazāks par 1 tonnu gadā; 
šāda apjoma pētījumus un attīstību nav 
nepieciešams atbrīvot no reģistrācijas, jo 
vielas šādā daudzumā nav jāreģistrē. Tomēr, 
lai veicinātu jauninājumus, pētījumi par 
produktiem un uz procesu un attīstību 
orientēti pētījumi jāatbrīvo no reģistrācijas 
nepieciešamības noteiktā laika posmā, ja 
attiecīgo vielu vēl nav paredzēts laist 
apgrozībā nenoteiktam klientu skaitam, jo 
tās izmantošana preparātos vai izstrādājumos 
vēl prasa tālāku izpēti un attīstību, ko veic 
ierobežots zināmu klientu skaits.

noris apjomā, kas mazāks par 1 tonnu gadā; 
šāda apjoma pētījumus un attīstību vielām ar 
augstu kaitīguma pakāpi, kaitīgām vielām 
vai vielām ar zemu kaitīguma pakāpi nav 
nepieciešams atbrīvot no reģistrācijas, jo šīs
vielas šādā daudzumā nav jāreģistrē. Vielas 
ar ļoti augstu kaitīguma pakāpi tomēr 
jāatbrīvo, jo šīs vielas ir jāreģistrē. Tomēr, 
lai veicinātu jauninājumus, pētījumi par 
produktiem un uz procesu un attīstību 
orientēti pētījumi jāatbrīvo no reģistrācijas 
nepieciešamības noteiktā laika posmā, ja 
attiecīgo vielu vēl nav paredzēts laist 
apgrozībā nenoteiktam klientu skaitam, jo 
tās izmantošana preparātos vai izstrādājumos 
vēl prasa tālāku izpēti un attīstību, ko veic 
ierobežots zināmu klientu skaits.

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health. As these substances do fall under 
REACH, exemptions must be applied for in respect of scientific research and scientific 
development using them (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 125
19. a apsvērums (jauns)

19.a) Vielu iekļaušana plaša mēroga 
ražošanas procesos un tehnisko metožu 
modificēšana ir sarežģīti procesi. Šādā 
veidā tiek iegūta svarīga informācija par 
vielām, kas jāņem vērā, veidojot 
reģistrācijas lietu, piemēram, attiecībā uz 
vielas izmantošanu. Daudzām vielām 
reģistrācijas lietu var tādējādi izveidot, tikai 
ņemot vērā šo informāciju. Lai veicinātu 
jauninājumus, jānosaka pārejas posms 
attiecībā uz jaunu vielu reģistrāciju.
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Or. de

Justification

Related to the introduction of a new Article 19a.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 126
20. apsvērums

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību vielām, kuras ir 
paredzēts iegūt no izstrādājumiem. 
Gadījumos, kad vielas ir paredzēts iegūt no 
izstrādājumiem pietiekami lielos 
daudzumos un tādā veidā, kas atstās 
kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, 
jāinformē aģentūra un tai jābūt pilnvarotai 
pieprasīt veikt reģistrāciju.

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību kaitīgām vielām 
izstrādājumos.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 127
20. apsvērums

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību vielām, kuras ir 
paredzēts iegūt no izstrādājumiem. 
Gadījumos, kad vielas ir paredzēts iegūt no 
izstrādājumiem pietiekami lielos 
daudzumos un tādā veidā, kas atstās 
kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, 
jāinformē aģentūra un tai jābūt pilnvarotai 

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību vielām izstrādājumos.
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pieprasīt veikt reģistrāciju. 

Or. en

Justification

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

Linked to the amendments to Articles 5 and 6 by the same Members.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 128
20. apsvērums

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību vielām, kuras ir 
paredzēts iegūt no izstrādājumiem. 
Gadījumos, kad vielas ir paredzēts iegūt no 
izstrādājumiem pietiekami lielos daudzumos 
un tādā veidā, kas atstās kaitīgu ietekmi uz 
cilvēku veselību vai vidi, jāinformē aģentūra 
un tai jābūt pilnvarotai pieprasīt veikt 
reģistrāciju.

20) Tā kā izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem jāuzņemas atbildība par 
saviem izstrādājumiem, ir atbilstīgi noteikt 
reģistrācijas prasību vielām izstrādājumos. 
Gadījumos, kad vielas ir paredzēts iegūt no 
izstrādājumiem pietiekami lielos daudzumos 
vai ilgākā laika posmā un tādā veidā, kas 
atstās kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai 
vidi, jāinformē aģentūra un tai jābūt 
pilnvarotai pieprasīt veikt reģistrāciju.

Or. en

Justification

Intended or unintended release cannot be controlled before but only after registration. In 
addition to exposure to high doses it is also necessary to look at relatively low exposure over 
a longer period of time.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 129
24. apsvērums

24) Prasībām iegūt informāciju par vielām 
jāatbilst vielas ražošanas vai importa 
apjomam, jo tās sniedz norādi uz iespējamo 

24) Prasībām iegūt informāciju par vielām 
jāatbilst vielas ražošanas vai importa 
apjomam un kaitīguma pakāpei, jo, 
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cilvēka un vides pakļaušanu vielu iedarbībai, 
un to aprakstam jābūt izsmeļošam.

pamatojoties uz ziņām par vielu 
izmantošanu un risku, tās sniedz norādi uz 
iespējamo cilvēka un vides pakļaušanu vielu 
iedarbībai un ar šo pakļaušanu saistīto 
risku, un to aprakstam jābūt izsmeļošam.

Or. nl

Justification

Volume is one of the aspects which gives an indication of the likelihood of exposure of man 
and the environment to a particular substance. A better picture of this exposure can be 
obtained by combining the degree of concern with the volume. On the basis of data on use 
and hazard, the likelihood of exposure of man and the environment can be assessed more 
effectively. If the degree of concern is used, the highest-risk substances can be tackled first 
(Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 130
24. apsvērums

Prasībām iegūt informāciju par vielām 
jāatbilst vielas ražošanas vai importa 
apjomam, jo tās sniedz norādi uz iespējamo 
cilvēka un vides pakļaušanu vielu iedarbībai, 
un to aprakstam jābūt izsmeļošam.
.

Prasībām iegūt informāciju par vielām 
jāatbilst vielas ražošanas vai importa 
apjomam, jo tās sniedz norādi uz iespējamo 
cilvēka un vides pakļaušanu vielu iedarbībai, 
un to aprakstam jābūt izsmeļošam.

Ja ir veikts riska novērtējums, pamatojoties 
uz aplūkojamās vielas praktisko 
pielietojumu, tas ir jāņem vērā.

Or. sv

Justification

It is important to take account of the experience actually gained over the hundreds of years 
that certain chemicals have been used.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer. 

Grozījums Nr. 131
24. a apsvērums (jauns)
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24.a) Prasība sniegt informāciju par zemas 
tonnāžas vielām ir vēlama, lai zinātu, kādas 
vielas tiek ražotas un kas par tām ir zināms.

Or. en

Justification

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

However, EINECS lists more than 100 000 existing substances.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 132
26. a apsvērums (jauns)

26.a) Ņemot vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu specifiskos apstākļus, 
dalībvalstīm jāpieņem pasākumi, ar kuriem 
šādiem uzņēmumiem varētu sniegt īpašu –
un, ja nepieciešams, finansiālu – palīdzību 
pārbaužu veikšanai, kas nepieciešamas, lai 
apkopotu šajā regulā pieprasīto 
informāciju.

Or. it

Justification

The possibility should be envisaged of Member States providing SMEs with special 
assistance, including financial assistance if necessary.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer. 

Grozījums Nr. 133
31. apsvērums

31) Lai nodrošinātu līdzsvarotu, vienkāršu 
sistēmu, visi reģistrācijas dati jāiesniedz 

31) Lai nodrošinātu līdzsvarotu, vienkāršu 
sistēmu, visi reģistrācijas dati jāiesniedz 
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aģentūrai. Lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju un efektīvu resursu izmantošanu, tai 
jāveic visu reģistrāciju galīgā pārbaude un
jāuzņemas atbildība par jebkādiem 
reģistrācijas galīgiem atteikumiem.

aģentūrai. Lai nodrošinātu to, ka iesniegtās 
ziņas ir konsekventas, pilnīgas un 
kvalitatīvas, jāveic neatkarīgs audits pirms 
ziņu iesniegšanas aģentūrai. Aģentūrai 
jāuzņemas atbildība par jebkādiem 
reģistrācijas galīgiem atteikumiem.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 134
33. a apsvērums (jauns)

33.a) Informācijas apmaiņai un/vai 
kopīgai iesniegšanai par testiem ar 
mugurkaulniekiem un citās jomās, kur tā 
varētu novērst testus ar dzīvniekiem, jābūt 
obligātai, lai nepieļautu testu ar 
dzīvniekiem dubultošanos.

Or. en

Justification

It should be obligatory to share data from animal tests and other information that may 
prevent animal testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to 
ensure that duplication of tests does not take place. This ensures consistency with Article 
24(5) second subparagraph (for non-phase-in substances), and the statement that 'data 
sharing will be obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory 
Memorandum.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 135
34. a apsvērums (jauns)
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34.a) Lai sekmētu testus bez dzīvnieku 
izmantošanas, Komisijai, dalībvalstīm un 
rūpnieciskajai ražošanai vairāk resursu 
jāatvēl testu bez dzīvnieku izmantošanas 
attīstībai, apstiprināšanai un pieņemšanai. 
Šim nolūkam jāatvēl daļa no aģentūrai 
veiktajām iemaksām.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 136
34. a apsvērums (jauns)

34.a) Saskaņā ar mērķi veicināt testu bez 
dzīvnieku izmantošanas metodes, 
Komisijai, dalībvalstīm un rūpnieciskajai 
ražošanai jāpalielina resursi un darbs, kas 
veltīts šādu alternatīvu testēšanas metožu 
attīstības un apstiprināšanas paātrināšanai.

Or. de

Justification

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 137
37. a apsvērums (jauns)

37.a) Lai nostiprinātu Eiropas Kopienas 
rūpnieciskās ražošanas konkurētspēju un 
nodrošinātu šai regulai pēc iespējas 
efektīvāku pielietojumu, ir atbilstīgi izveidot 
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noteikumu datu apmaiņai starp 
reģistrantiem uz taisnīgas kompensācijas 
pamata.

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 138
39. a apsvērums (jauns)

39.a) Ja potenciālais(-ie) reģistrants(-i)  
Vielu informācijas apmaiņas forumam 
(VIAF) nav nomaksājis savu daļu maksas 
par pētījumu, kur iekļauti testi ar 
mugurkaulniekiem, vai citu pētījumu, kurš 
varētu novērst testus ar dzīvniekiem, tam 
(tiem) nav jādod iespēja reģistrēt savu 
vielu.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, (a) potential registrant(s) and/or participant(s) in a SIEF must not 
be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 139
40. a apsvērums (jauns)

40.a) Ja pētījuma, kas iekļauj testus ar 
mugurkaulniekiem, vai cita pētījuma, kas 
varētu novērst testus ar dzīvniekiem, 
īpašnieks nav šo pētījumu darījis pieejamu 
aģentūrai un/vai citiem potenciālajiem 
reģistrantiem, viņam nav jādod iespēja 
reģistrēt savu vielu.

Or. en
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Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, it must not be possible for the owner of a study involving tests on 
vertebrate animals to withhold that study from other participant(s) in a SIEF in order to gain 
a competitive advantage.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 140
40. a apsvērums (jauns)

40.a) Datu par testiem ar 
mugurkaulniekiem vai citu datu, kas varētu 
novērst testus ar dzīvniekiem, nesniegšana 
aģentūrai un/vai citiem potenciālajiem 
reģistrantiem, atņem pētījuma īpašniekam(-
iem) tiesības reģistrēt attiecīgo vielu.

Or. en

Justification

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties. In case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing, Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna 

Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 141
41. apsvērums

41) Daļu no atbildības par vielu radītā riska 
uzraudzīšanu veido informācijas sniegšana 
par šīm vielām pārējiem profesionāļiem; tas 
ir arī šo pārējo obligāts pienākums.

41) Daļu no atbildības par vielu radītā riska 
uzraudzīšanu veido informācijas sniegšana 
par šīm vielām pārējiem profesionāļiem un 
neprofesionāļiem vispiemērotākajos veidos; 
tas ir arī šo pārējo obligāts pienākums risku 
uzraudzīšanā un vielu un preparātu 
attiecīgā izmantošanā.

Or. en
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Justification

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

Linked to amendments to Recitals 16, 42 and 43.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 142
41. apsvērums

41) Daļu no atbildības par vielu radītā riska 
uzraudzīšanu veido informācijas sniegšana 
par šīm vielām pārējiem profesionāļiem; tas 
ir arī šo pārējo obligāts pienākums.

41) Daļu no atbildības par vielu radītā riska 
uzraudzīšanu veido informācijas sniegšana 
par šīm vielām pārējiem profesionāļiem un 
neprofesionāļiem ar vispiemērotāko 
līdzekļu starpniecību; tas ir arī šo 
profesionāļu obligāts pienākums attiecībā 
uz vielu un preparātu izmantošanu un 
risku uzraudzīšanu vai novēršanu.

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on risks and dangers, will 
provide consumers with the information and advice they need to manage the risks associated 
with a substance or preparation completely safely and efficiently.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies un Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 143
41. a apsvērums (jauns)

41.a) Piemērotas un saskaņotas 
informācijas sniegšanas sistēmas attīstība 
nodrošinās patērētājiem informāciju un 
konsultācijas, kas vajadzīgas, lai droši un 
efektīvi novērstu risku, kas saistīts ar 
ķīmisko vielu, preparātu vai no tiem 
atvasināto produktu lietošanu. Jāapsver arī 
iespēja sniegt papildus informāciju tīmekļa 
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vietnēs, lai ievērotu patērētāju tiesības būt 
informētiem par viņu lietotajiem 
produktiem.

Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 9 in draft report.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 144
41. a apsvērums (jauns)

41.a) Informēšana par risku ir būtiska 
informēšanas un konsultēšanas procesa 
daļa, iepazīstinot cilvēkus, kā novērst 
iespējamo risku un tādējādi droši un 
efektīvi lietot vielu vai preparātu. 
Informēšanai par risku nepieciešama 
ražotāja izpratne par patērētāju vajadzībām 
pēc informācijas, kā arī attiecīgās 
informācijas, konsultāciju un palīdzības 
sniegšana, lai sekmētu vielas vai preparāta 
drošu lietošanu. Lai ievērotu patērētāju 
tiesības būt informētiem par to lietotajām 
vielām un preparātiem, jāattīsta atbilstoša 
informēšanas sistēma riska gadījumā, 
ieskaitot papildus informācijas 
izmantošanas nodrošināšanu, piemēram, 
tīmekļa vietnes un izglītošanas kampaņas. 
Tas tālāk veicinās vielu un preparātu 
nekaitīgu lietošanu un paļāvību. Šāda 
sistēma būs vērtīga patērētāju 
organizācijām, veidojot patērētāju 
patiesajām interesēm atbilstošu ietvaru 
caur REACH, kā arī ražotājiem, vairojot 
patērētāju paļāvību ķīmiskās vielas 
saturošo vielu un preparātu lietošanai.

Or. en



AM\565896LV.doc 21/90 PE 357.816v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Justification

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

Linked to amendments to Recitals 69 and 70 and Article 73-2i a.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 145
42. apsvērums

42) Tā kā esošā drošības datu lapa jau tiek 
izmantota informācijas sniegšanai vielu un 
preparātu piegādes sistēmā, tā jāattīsta tālāk 
un jāpadara par neatņemamu sastāvdaļu šīs 
regulas izveidotajā sistēmā.

42) Tā kā esošā drošības datu lapa jau tiek 
izmantota informācijas sniegšanai vielu un 
preparātu piegādes sistēmā, tā jāattīsta tālāk 
un jāpadara par neatņemamu sastāvdaļu šīs 
regulas izveidotajā sistēmā. Tomēr jāapsver 
arī citas metodes, kā patērētājiem sniegt 
informāciju par risku un vielu un 
preparātu drošu lietošanu.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 43.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 146
43. apsvērums

43) Lai sadalītu pienākumus, pakārtotajiem 
lietotājiem jāuzņemas atbildība par vielu 
lietošanas radītā riska novērtēšanu, ja šī 
lietošana sniedzas ārpus ietvariem, ko paredz 
no piegādātāja saņemtā drošības datu lapa, ja 
vien attiecīgais pakārtotais lietotājs neveic 
stingrākus aizsardzības pasākumus, nekā to 
rekomendējis viņa piegādātājs, vai ja viņa 
piegādātājam nebija jānovērtē šis risks vai 
jāsniedz informācija par to; aiz šiem pašiem 

43) Lai sadalītu pienākumus, pakārtotajiem 
lietotājiem jāuzņemas atbildība par vielu 
lietošanas radītā riska novērtēšanu, ja šī 
lietošana sniedzas ārpus ietvariem, ko paredz 
no piegādātāja saņemtā drošības datu lapa, ja 
vien attiecīgais pakārtotais lietotājs neveic 
stingrākus aizsardzības pasākumus, nekā to 
rekomendējis viņa piegādātājs, vai ja viņa 
piegādātājam nebija jānovērtē šis risks vai 
jāsniedz informācija par to; aiz šiem pašiem 



PE 357.816v01-00 22/90 AM\565896LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

apsvērumiem pakārtotajiem lietotājiem 
jānovērš risks, ko rada tā lietotās vielas.

apsvērumiem pakārtotajiem lietotājiem 
jānovērš risks, ko rada tā lietotās vielas, un 
jāsniedz informācija par to drošu lietošanu 
visā piegādes ķēdē līdz pat gala lietotājam –
patērētājam.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 42.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 147
44. apsvērums

44) Prasībām ķīmisko vielu nekaitīguma 
novērtēšanai, ko uzņemas pakārtotie 
lietotāji, jābūt detalizēti noteiktām, lai ļautu 
tiem izpildīt savus pienākumus.

44) Prasībām ķīmisko vielu nekaitīguma 
novērtēšanai, ko uzņemas pakārtotie 
lietotāji, jābūt detalizēti noteiktām, lai ļautu 
tiem izpildīt savus pienākumus. Pakārtotais 
lietotājs ziņo par risku, kā uzsvērts ķīmisko 
vielu nekaitīguma novērtējumā, 
visefektīvākajā un atbilstošākajā veidā 
vielas vai preparāta lietotājam dotajā 
piegādes ķēdes vai pastāvēšanas cikla 
posmā un sniedz patērētājam konsultācijas 
par drošu lietošanu.

Or. en

Justification

To ensure that the most appropriate means are used (labelling, websites, Safety Data Sheet, 
etc) to communicate risks at the most appropriate time, e.g. at the time of production, 
distribution, use or disposal.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 148
47. apsvērums

47) Testos jāizmanto ievērojams dzīvnieku 
skaits, lai izpildītu stingrākās informācijas 
prasības attiecībā uz noteiktām vielām, ja 

47) Testos jāizmanto ievērojams dzīvnieku 
skaits, lai izpildītu informācijas prasības, kas 
minētas no V līdz VIII pielikumos, ja šīs 
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šīs prasības tiktu pielietotas automātiski. 
Uzņēmumiem testēšana var saistīties ar 
ievērojamām izmaksām. Tādēļ ir 
nepieciešams nodrošināt, lai šādas 
informācijas iegūšana būtu atbilstoša 
patiesajām vajadzībām pēc šīs informācijas; 
šim nolūkam novērtējumam jāizvirza prasība 
dalībvalstīm sagatavot lēmumus un 
aģentūrai pieņemt lēmumu par testēšanas 
programmām, ko šīm vielām ierosinājuši 
ražotāji un importētāji. Dalībvalstij, kurā 
viela tiek ražota vai kur atrodas tās 
importētājs, jāuzņemas atbildība par 
testēšanas priekšlikumu novērtēšanu.

prasības tiktu pielietotas automātiski. 
Uzņēmumiem testēšana var saistīties ar 
ievērojamām izmaksām. Tādēļ ir 
nepieciešams nodrošināt, lai šādas 
informācijas iegūšana būtu atbilstoša 
patiesajām vajadzībām pēc šīs informācijas; 
šim nolūkam novērtējumam jāizvirza prasība 
dalībvalstīm sagatavot lēmumus un 
aģentūrai pieņemt lēmumu par testēšanas 
programmām, ko ierosinājuši ražotāji un 
importētāji. Dalībvalstij, kurā viela tiek 
ražota vai kur atrodas tās importētājs, 
jāuzņemas atbildība par testēšanas 
priekšlikumu novērtēšanu.

Or. en

Justification

In order to prevent animal testing and save costs for industry, and as data from animal tests 
should only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing 
proposals involving tests on vertebrate animals to fulfil the information requirements in 
Annexes V to VIII in respect of all substances should be evaluated.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 149
47. a apsvērums (jauns)

47.a) Lai nepieļautu testus ar dzīvniekiem, 
ikvienam testēšanas priekšlikumam, kas 
paredz testus ar mugurkaulniekiem šajā 
regulā pieprasītās informācijas sniegšanai, 
jābūt pieejamam akciju turētājiem 
komentāru sniegšanai 90 dienu laikā. 
Atbildīgajai iestādei šie komentāri jāņem 
vērā, vērtējot testēšanas priekšlikumu un 
izstrādājot lēmumu.

Or. en

Justification

Experience from the United States High Production Volume Chemicals Programme has 
shown that such a procedure makes a significant contribution to preventing animal testing.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 150
47. a apsvērums (jauns)

47.a) Lai nepieļautu testus ar dzīvniekiem 
un taupītu izmaksas, akciju turētājiem 
jādod 90 dienu ilgs laiks, kurā tie var sniegt 
komentārus par testēšanas priekšlikumiem, 
kas paredz testus ar mugurkaulniekiem. 
Šajā periodā saņemtie komentāri jāņem 
vērā atbildīgajām iestādēm.

Or. en

Justification

The High Production Volume (HPV) chemicals programme in the United States has proven 
the positive effect a stakeholder commenting period can have towards preventing animal tests 
and saving costs.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 151
47. b apsvērums (jauns)

47.b) Lai nepieļautu testus ar dzīvniekiem 
un taupītu izmaksas, atbildīgajām iestādēm 
jākonsultējas ar Eiropas Alternatīvo 
metožu apstiprināšanas centru, vērtējot 
testēšanas priekšlikumus, kas paredz testus 
ar mugurkaulniekiem.

Or. en

Justification

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

Grozījums Nr. 152
47. b apsvērums (jauns)

47.b) Lai nepieļautu testus ar dzīvniekiem, 
atbildīgajai iestādei jākonsultējas ar 
Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas 
centru, izstrādājot lēmumu par reģistranta 
(-u) iesniegto testēšanas priekšlikumu, kas 
paredz testus ar mugurkaulniekiem.

Or. en

Justification

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the competent 
authorities should consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on 
alternative tests.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 153
49. apsvērums

49) Aģentūrai jābūt pilnvarotai pieprasīt 
vairāk informācijas no ražotājiem, 
importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem 
par vielām, kuras rada aizdomas par riska 
radīšanu veselībai vai videi, arī tādēļ, ka tās 
ir pieejamas iekšējā tirgū lielos daudzumos, 
pamatojoties uz dalībvalsts atbildīgo iestāžu 
veikto novērtējumu. Dalībvalstīm jāuzliek 
par pienākumu plānot un nodrošināt 
resursus šim nolūkam, izveidojot slīdošos 
grafikus. Ja risku, kas ir līdzvērtīgs 
kaitīguma līmenim, ko izraisa 
apstiprināšanai pakļauto vielu lietošana, rada 
atsevišķa starpprodukta lietošana tā rašanās 
vietā, dalībvalstīm jābūt iespējai vajadzības 
gadījumā pieprasīt vairāk informācijas.

49) Aģentūrai jābūt pilnvarotai pieprasīt 
vairāk informācijas no ražotājiem, 
importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem 
par vielām, kuras rada aizdomas par riska 
radīšanu veselībai vai videi, arī tādēļ, ka tās 
ir pieejamas iekšējā tirgū lielos daudzumos, 
pamatojoties uz tās veikto novērtējumu. 
Aģentūrai jāplāno un jānodrošina resursi 
šim nolūkam. Ja risku, kas ir līdzvērtīgs 
kaitīguma līmenim, ko izraisa 
apstiprināšanai pakļauto vielu lietošana, rada 
atsevišķa starpprodukta lietošana tā rašanās 
vietā, dalībvalstīm jābūt iespējai vajadzības 
gadījumā pieprasīt vairāk informācijas.

Or. de

Justification

Related to the amendment to Article 38.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 154
50. apsvērums

50) Kolektīva vienošanās starp dalībvalstu 
varas iestādēm par to lēmumu projektiem 
nodrošina pamatu efektīvai sistēmai, kas 
ievēro subsidiaritātes principu iekšējā tirgus 
uzturēšanā. Ja viena vai vairākas dalībvalstis 
vai aģentūra nepiekrīt lēmuma projektam, 
tas jāpakļauj centralizētai procedūrai. 
Aģentūrai jāpieņem lēmumi, kuri izriet no šo 
procedūru pielietošanas.

50) Vienošanās aģentūras dalībvalsts 
komitejā par lēmuma projektu nodrošina 
pamatu efektīvai sistēmai, kas ievēro 
subsidiaritātes principu iekšējā tirgus 
uzturēšanā. Ja viena vai vairākas dalībvalstis 
vai aģentūra nepiekrīt lēmuma projektam, 
tas jāpakļauj centralizētai procedūrai. 
Aģentūrai jāpieņem lēmumi, kuri izriet no šo 
procedūru pielietošanas.

Or. en

Justification

Revised formulation of amendment 11 of draft report.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 155
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
līmeni, vielas, kurām piemīt īpašības ar 
augstu riska pakāpi, jālieto piesardzīgi, 
izvirzot prasību uzņēmumiem, kas tās lieto, 
apliecināt atļauju izsniedzošajai iestādei, ka 
risks tiek atbilstoši kontrolēts. Citos 
gadījumos lietošanu tomēr var apstiprināt, ja 
uzņēmumi pierāda, ka sabiedrībai nestais 
labums no vielas lietošanas pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
līmeni, vielas, kurām piemīt īpašības ar 
augstu riska pakāpi, jāaizstāj ar vielām, 
kuras nerada risku cilvēku veselībai un 
videi. Citos gadījumos vielas, kurām piemīt 
īpašības ar ļoti augstu riska pakāpi, var 
apstiprināt tikai uz ierobežotu laiku, kas nav 
ilgāks par 3 gadiem, ja uzņēmumi pierāda, 
ka sabiedrībai nestais labums no vielas 
lietošanas pārsniedz ar tās lietošanu saistīto 
risku un nav piemērotu alternatīvu vielu vai 
tehnoloģiju. Atļauju izsniedzošajai iestādei 
tādā gadījumā jāpārliecinās par šo prasību 
ievērošanu ar apstiprināšanas procedūras 
starpniecību uz uzņēmumu pieteikumu 
pamata. Tā kā apstiprināšanai jānodrošina 
augsta līmeņa aizsardzība visā iekšējā tirgū, 
būtu vēlams, lai apstiprināšanu veiktu 
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lai apstiprināšanu veiktu Komisija.    Komisija.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 156
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
līmeni, vielas, kurām piemīt īpašības ar 
augstu riska pakāpi, jālieto piesardzīgi,
izvirzot prasību uzņēmumiem, kas tās lieto, 
apliecināt atļauju izsniedzošajai iestādei, ka 
risks tiek atbilstoši kontrolēts. Citos 
gadījumos lietošanu tomēr var apstiprināt, 
ja uzņēmumi pierāda, ka sabiedrībai nestais 
labums no vielas lietošanas pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 
lai apstiprināšanu veiktu Komisija.

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, it īpaši mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu, veselības un vides 
aizsardzības līmeni, vielas, kurām piemīt 
īpašības ar augstu riska pakāpi, jālieto 
piesardzīgi un tās var apstiprināt tikai tad,
ja uzņēmumi pierāda, ka sabiedrībai nestais 
labums no vielas lietošanas pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 
lai apstiprināšanu veiktu Komisija.

Or. en

Justification

Specific attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. Furthermore, 
the authorisation procedure will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 157
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
līmeni, vielas, kurām piemīt īpašības ar 
augstu riska pakāpi, jālieto piesardzīgi, 
izvirzot prasību uzņēmumiem, kas tās lieto, 
apliecināt atļauju izsniedzošajai iestādei, ka 
risks tiek atbilstoši kontrolēts. Citos 
gadījumos lietošanu tomēr var apstiprināt, 
ja uzņēmumi pierāda, ka sabiedrībai nestais 
labums no vielas lietošanas pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 
lai apstiprināšanu veiktu Komisija.

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, it īpaši mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu, veselības un vides 
aizsardzības līmeni, vielas, kurām piemīt 
īpašības ar augstu riska pakāpi, var 
apstiprināt tikai tad, ja uzņēmumi pierāda, 
ka sabiedrībai nestais labums no vielas 
lietošanas ievērojami pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 
lai apstiprināšanu veiktu Komisija.

Or. en

Justification

Specific attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, workers’ health legislation). To 
retain the alternative aim of 'adequate control' of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 158
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
līmeni, vielas, kurām piemīt īpašības ar 
augstu riska pakāpi, jālieto piesardzīgi, 

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, it īpaši mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu, veselības un vides 
aizsardzības līmeni, vielas, kurām piemīt 
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izvirzot prasību uzņēmumiem, kas tās lieto, 
apliecināt atļauju izsniedzošajai iestādei, ka 
risks tiek atbilstoši kontrolēts. Citos 
gadījumos lietošanu tomēr var apstiprināt, ja 
uzņēmumi pierāda, ka sabiedrībai nestais 
labums no vielas lietošanas pārsniedz ar tās 
lietošanu saistīto risku un nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Atļauju 
izsniedzošajai iestādei tādā gadījumā 
jāpārliecinās par šo prasību ievērošanu ar 
apstiprināšanas procedūras starpniecību uz 
uzņēmumu pieteikumu pamata. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, būtu vēlams, 
lai apstiprināšanu veiktu Komisija. 

īpašības ar augstu riska pakāpi, jālieto 
piesardzīgi, izvirzot prasību uzņēmumiem, 
kas tās lieto, apliecināt atļauju izsniedzošajai 
iestādei, ka risks tiek atbilstoši kontrolēts. 
Citos gadījumos lietošanu tomēr var
apstiprināt, ja uzņēmumi pierāda, ka 
sabiedrībai nestais labums no vielas 
lietošanas pārsniedz ar tās lietošanu saistīto 
risku un nav piemērotu alternatīvu vielu vai 
tehnoloģiju. Atļauju izsniedzošajai iestādei 
tādā gadījumā jāpārliecinās par šo prasību 
ievērošanu ar apstiprināšanas procedūras 
starpniecību uz uzņēmumu pieteikumu 
pamata. Tā kā apstiprināšanai jānodrošina 
augsta līmeņa aizsardzība visā iekšējā tirgū, 
būtu vēlams, lai apstiprināšanu veiktu 
Komisija. 

Or. en

Justification

The European Parliament has previously considered that ´protecting the health of children 
against environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring 
adequate human and economic development´, (Report on European Environment and Health 
Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 159
53. a apsvērums (jauns)

53.a) Būtisks nosacījums, lai apstiprinātu 
kaitīgu vielu, ir tas, ka tai nav nekaitīgu 
alternatīvu. Apstiprināšanai jābūt 
ierobežotai laikā un tā kalpo kā 
pamudinājums radīt nekaitīgākas 
alternatīvas un sekmēt jauninājumus.

Or. en

Justification

REACH should boost continuous  environmental  innovation by developing safer alternatives.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 160
61. a apsvērums (jauns)

61.a) Šai regulai jāveicina profesionālo 
saslimšanu novēršana, kuras saistītas ar 
saskarsmi ar ķīmiskajām vielām un to 
lietošanu. Eiropas Savienībai jāveic 
ieguldījumi detoksifikācijas metožu 
attīstībā, lai ārstētu profesionālās 
saslimšanas, kuras saistītas ar ķīmiskajām 
vielām.

Or. en

Justification

REACH will have to lead to better protection of workers.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna 

Hennicot-Schoepges 

Grozījums Nr. 161
69. apsvērums

69) Aģentūrai jābūt noteicošajai, raugoties, 
lai ar ķīmiskajām vielām saistītie tiesību akti 
un lēmumu pieņemšanas procesi, kā arī to 
zinātniskais pamatojums izraisītu visu akciju 
turētāju un sabiedrības uzticēšanos. 
Uzticēšanās Kopienas institūciju aģentūrai, 
dalībvalstīm, plašākai sabiedrībai un 
ieinteresētajām pusēm tādējādi ir būtiska. 
Šim nolūkam ir svarīgi nodrošināt tās 
neatkarību, augstas zinātniskās, tehniskās un 
reglamentēšanas spējas, pārredzamību un 
efektivitāti.

69) Aģentūrai jābūt noteicošajai, raugoties, 
lai ar ķīmiskajām vielām saistītie tiesību akti 
un lēmumu pieņemšanas procesi, kā arī to 
zinātniskais pamatojums izraisītu visu akciju 
turētāju un sabiedrības uzticēšanos, lai plaša 
sabiedrība un visas ieinteresētās puses 
varētu uzticēties to lietošanā esošo ķīmisko 
vielu un preparātu nekaitīgumam. Tam 
jābūt arī noteicošajam, koordinējot 
komunikāciju par REACH un tās 
ieviešanu, kā arī par iespējamo risku. 
Uzticēšanās Kopienas institūciju aģentūrai, 
dalībvalstīm, plašākai sabiedrībai un 
ieinteresētajām pusēm tādējādi ir būtiska. 
Šim nolūkam ir svarīgi nodrošināt tās 
neatkarību, augstas zinātniskās, tehniskās un 
reglamentēšanas spējas, komunikācijas 
kompetenci, pārredzamību un efektivitāti.
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Or. en

Justification

Linked to amendments to Recitals 41a  and 70 and Article 73-2i a (new).

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 162
69. apsvērums

69) Aģentūrai jābūt noteicošajai, raugoties, 
lai ar ķīmiskajām vielām saistītie tiesību akti 
un lēmumu pieņemšanas procesi, kā arī to 
zinātniskais pamatojums izraisītu visu akciju 
turētāju un sabiedrības uzticēšanos. 
Uzticēšanās Kopienas institūciju aģentūrai, 
dalībvalstīm, plašai sabiedrībai un 
ieinteresētajām pusēm tādējādi ir būtiska. 
Šim nolūkam ir svarīgi nodrošināt tās 
neatkarību, augstas zinātniskās, tehniskās un 
reglamentēšanas spējas, pārredzamību un 
efektivitāti.

69) Aģentūrai jābūt noteicošajai, raugoties, 
lai ar ķīmiskajām vielām saistītie tiesību akti 
un lēmumu pieņemšanas procesi, kā arī to 
zinātniskais pamatojums izraisītu visu akciju 
turētāju un sabiedrības uzticēšanos, lai 
sabiedrība un visas iesaistītās puses varētu 
uzticēties to lietošanā esošo ķīmisko vielu 
un preparātu nekaitīgumam. Tam jābūt arī 
galvenajam komunikācijas koordinēšanā 
saistībā ar REACH un tās ieviešanā. 
Uzticēšanās Kopienas institūciju aģentūrai, 
dalībvalstīm, plašai sabiedrībai un 
ieinteresētajām pusēm tādējādi ir būtiska. 
Šim nolūkam ir svarīgi nodrošināt tās 
neatkarību, augstas zinātniskās, tehniskās un 
reglamentēšanas spējas un labas 
komunikācijas spējas, pārredzamību un 
efektivitāti.

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on the objectiveness and 
scientific relevance of the information provided, will provide consumers with the information 
and advice they need to manage the risks associated with a substance or preparation 
completely safely and efficiently.

Linked to the amendment to Recital 41.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 163
70. apsvērums

70) Aģentūras struktūrai jābūt piemērotai tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze līdzīgu 
Kopienas dienestu darbā sniedz zināmu 
ievirzi šajā ziņā, taču struktūra jāpielāgo šīs 
regulas specifisko vajadzību ievērošanai.

70) Aģentūras struktūrai jābūt piemērotai tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze līdzīgu 
Kopienas dienestu darbā sniedz zināmu 
ievirzi šajā ziņā, taču struktūra jāpielāgo šīs 
regulas specifisko vajadzību ievērošanai.

Šajā sakarā aģentūras ietvaros jāizveido 
īpašas nozīmes centrs, kas specializētos 
informācijas sniegšanā par risku un 
briesmām, kas saistīti ar noteiktām vielām 
un preparātiem.

Or. fr

Justification

It is important to provide for the creation within the Agency of a centre specialised in 
communication of the risks and dangers associated with a substance or preparation.

Linked to the amendments to Recitals 41 and 69. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 164
70. apsvērums

70) Aģentūras struktūrai jābūt piemērotai tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze līdzīgu 
Kopienas dienestu darbā sniedz zināmu 
ievirzi šajā ziņā, taču struktūra jāpielāgo šīs 
regulas specifisko vajadzību ievērošanai.

70) Aģentūras struktūrai jābūt piemērotai tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze līdzīgu 
Kopienas dienestu darbā sniedz zināmu 
ievirzi šajā ziņā, taču struktūra jāpielāgo šīs 
regulas specifisko vajadzību ievērošanai.
Šajā gadījumā tam vajadzētu ietvert īpašas 
nozīmes centra radīšanu informācijas 
sniegšanai par risku aģentūras ietvaros.

Or. en

Justification

Linked to amendments to Recitals 41a and 69 and Article 73-2i a.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 165
73. apsvērums

73) Pārvaldes rīcībā jābūt vajadzīgajām 
pilnvarām budžeta veidošanai, tā ieviešanas 
kontrolei, maksas struktūras un apjoma 
noteikšanai, iekšējo likumu sastādīšanai, 
finanšu noteikumu pieņemšanai un 
izpilddirektora iecelšanai. 

73) Pārvaldes rīcībā jābūt vajadzīgajām 
pilnvarām budžeta veidošanai, tā ieviešanas 
kontrolei, maksas struktūras un apjoma 
noteikšanai, iekšējo likumu sastādīšanai, 
finanšu noteikumu pieņemšanai un 
izpilddirektora iecelšanai. Saskaņā ar mērķi 
veicināt testus bez dzīvniekiem daļu no 
maksas jāatvēl, lai attīstītu testēšanas 
metodes bez dzīvnieku izmantošanas.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development of non-animal test methods 
that can be used to meet the information requirements of this Regulation.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 166
73. apsvērums

73) Pārvaldes rīcībā jābūt vajadzīgajām 
pilnvarām budžeta veidošanai, tā ieviešanas 
kontrolei, maksas struktūras un apjoma 
noteikšanai, iekšējo likumu sastādīšanai, 
finanšu noteikumu pieņemšanai un 
izpilddirektora iecelšanai.

73) Pārvaldes rīcībā jābūt vajadzīgajām 
pilnvarām budžeta veidošanai, tā ieviešanas 
kontrolei, maksas struktūras un apjoma 
noteikšanai, iekšējo likumu sastādīšanai, 
finanšu noteikumu pieņemšanai un 
izpilddirektora iecelšanai. Saskaņā ar mērķi 
veicināt testēšanas metodes bez dzīvnieku 
izmantošanas, atbilstoši Pētniecības Ietvara 
programmai jāpiešķir noteikti līdzekļi 
alternatīvu metožu attīstībai.

Or. de

Justification

In order to promote non- animal test methods, appropriate funding should be provided under 
the Seventh Research Framework Programme for the development of alternative methods that 
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may be used in order to meet the information requirements laid down in this regulation.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 167
77. a apsvērums (jauns)

77.a) Lai veicinātu testēšanu bez dzīvnieku 
izmantošanas, aģentūrai jābūt pilnvarotai 
attīstīt un ieviest politiku, kas vērsta uz 
testēšanas bez dzīvnieku izmantošanas 
metožu izstrādi, apstiprināšanu un 
juridisku pieņemšanu, kā arī nodrošināt to 
izmantošanu pārdomātā pakāpeniskā riska 
novērtēšanā, lai ievērotu šajā regulā 
noteiktās prasības. Šim nolūkam aģentūrā 
jāiekļauj Alternatīvu testēšanas metožu 
komiteja, ko veido eksperti no Eiropas 
Alternatīvo metožu validēšanas centra, 
dzīvnieku labklājības organizācijām un 
citiem atbilstošiem akciju turētājiem, lai 
nodrošinātu visplašāko iespējamo 
zinātnisko un tehnisko kompetenci, kāda 
pieejama Kopienā.

Or. en

Justification

The objective of this Regulation to promote non-animal testing should be included in the 
mandate and work of the Agency to ensure its effective implementation. Therefore a 
Committee should be established in the Agency consisting of relevant experts to carry out the 
tasks related to the development of alternative test methods and their application.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 168
89. apsvērums

89) Resursiem jācentrējas uz vielām ar 
visaugstāko riska pakāpi. Viela tādējādi 
jāiekļauj Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā tikai tad, ja tā atbilst 
klasifikācijas kritērijiem kā karcinogēna, 
mutagēna vai toksiska 1., 2. vai 3. 

89) Lai dalībvalstīm dotu iespēju iesniegt 
priekšlikumus saskaņotai vielas 
klasifikācijai Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā vai Direktīvas 1999/45/EK I 
pielikumā, tām jāsagatavo lieta saskaņā ar 
detalizētām prasībām. Lietā jābūt 
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reproducēšanas kategorijai vai arī kā 
respirators kairinātājs. Jāparedz 
nosacījums, kas ļautu atbildīgajām 
iestādēm iesniegt priekšlikumus aģentūrai.
Aģentūrai jāformulē savu viedokli par 
priekšlikumu, savukārt iesaistītajām pusēm 
jābūt iespējai to komentēt. Komisijai 
jāpieņem lēmums pēc tam.

izklāstītam pamatojumam Kopienas 
mēroga darbībai. Aģentūrai jāformulē savu 
viedokli par priekšlikumu, savukārt 
iesaistītajām pusēm jābūt iespējai to 
komentēt. Komisijai jāpieņem lēmums pēc 
tam.

Or. en

Justification

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries un Chris Davies

Grozījums Nr. 169
89. apsvērums

89) Resursiem jācentrējas uz vielām ar 
visaugstāko riska pakāpi. Viela tādējādi 
jāiekļauj Direktīvas 67/548/EK I pielikumā
tikai tad, ja tā atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā karcinogēna, mutagēna vai 
toksiska 1., 2. vai 3. reproducēšanas 
kategorijai vai arī kā respirators kairinātājs. 
Jāparedz nosacījums, kas ļautu atbildīgajām 
iestādēm iesniegt priekšlikumus aģentūrai. 
Aģentūrai jāformulē savu viedokli par 
priekšlikumu, savukārt iesaistītajām pusēm 
jābūt iespējai to komentēt. Komisijai 
jāpieņem lēmums pēc tam.

89) Resursiem jācentrējas uz vielām ar 
visaugstāko riska pakāpi. Viela tādējādi 
jāiekļauj Direktīvas 67/548/EK I pielikumā,
ja tā atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
karcinogēna, mutagēna vai toksiska 1., 2. vai 
3. reproducēšanas kategorijai, kā respirators 
kairinātājs, vai arī atzīti zinātniskie pētījumi 
to atzīst par kaitīgu cilvēku veselībai un 
videi. Jāparedz nosacījums, kas ļautu 
atbildīgajām iestādēm iesniegt 
priekšlikumus aģentūrai. Aģentūrai 
jāformulē savu viedokli par priekšlikumu, 
savukārt iesaistītajām pusēm jābūt iespējai 
to komentēt. Komisijai jāpieņem lēmums 
pēc tam.

Or. en

Justification

Many health endpoints have not at this present time been fully identified or do not have 
scientific protocols to test for non-standard effect, for example many neuro-developmental 
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disorders.  There should always be the possibility to add a substance if it is considered to be a 
threat to human health.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 170
90. a apsvērums (jauns)

90.a) REACH jādod iespēja pilsoņiem, 
strādājošajiem un patērētājiem paļauties uz 
to, ka ikviens produkts, kurš ir ieviests 
Kopienas tirgū, ir nekaitīgs un nerada 
risku būt pakļautiem ķīmisko vielu 
iedarbībai tādā daudzumā vai salikumā, 
kas apdraudētu to veselību vai vidi.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 171
91. apsvērums

91) Kopienas pilsoņiem jābūt pieejamai 
informācijai par ķīmiskajām vielām, kuru 
iedarbībai viņi varētu būt pakļauti, lai ļautu 
tiem pieņemt apzinātus lēmumus par 
ķīmisko vielu lietošanu. Pārskatāms veids, 
kā to panākt, ir sniegt viņiem atvieglotu 
bezmaksas pieeju galvenajiem 
nekonfidenciālajiem datiem aģentūras datu 
bāzē, ieskaitot īsus kaitīgo īpašību aprakstus, 
marķēšanas prasības un atbilstošos Kopienas 
tiesību aktus, kas ietver apstiprināto 
pielietojumu un riska kontroles pasākumus.

91) Kopienas pilsoņiem jābūt pieejamai 
informācijai par ķīmiskajām vielām, kuru 
iedarbībai viņi varētu būt pakļauti, lai ļautu 
tiem pieņemt apzinātus lēmumus par 
ķīmisko vielu lietošanu. Pārskatāms veids, 
kā to panākt, ir sniegt viņiem viņu dzimtajā 
valodā (ar nosacījumu, ka tā ir viena no ES 
oficiālajām valodām) atvieglotu bezmaksas 
pieeju galvenajiem nekonfidenciālajiem 
datiem aģentūras datu bāzē, ieskaitot īsus 
kaitīgo īpašību aprakstus, marķēšanas 
prasības un atbilstošos Kopienas tiesību 
aktus, kas ietver apstiprināto pielietojumu un 
riska kontroles pasākumus.

Or. nl
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Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that members of the public should be able to obtain information about chemicals in 
a language comprehensible to them.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 172
91. apsvērums

91) Kopienas pilsoņiem jābūt pieejamai 
informācijai par ķīmiskajām vielām, kuru 
iedarbībai viņi varētu būt pakļauti, lai ļautu 
tiem pieņemt apzinātus lēmumus par 
ķīmisko vielu lietošanu. Pārskatāms veids, 
kā to panākt, ir sniegt viņiem atvieglotu 
bezmaksas pieeju galvenajiem 
nekonfidenciālajiem datiem aģentūras datu 
bāzē, ieskaitot īsus kaitīgo īpašību aprakstus, 
marķēšanas prasības un atbilstošos Kopienas 
tiesību aktus, kas ietver apstiprināto 
pielietojumu un riska kontroles pasākumus.

91) Kopienas pilsoņiem jābūt pieejamai 
informācijai par ķīmiskajām vielām, kuru 
iedarbībai viņi varētu būt pakļauti, lai ļautu 
tiem pieņemt apzinātus lēmumus par 
ķīmisko vielu lietošanu. Pārskatāms veids, 
kā to panākt, ir sniegt viņiem atvieglotu 
bezmaksas pieeju galvenajiem 
nekonfidenciālajiem datiem aģentūras datu 
bāzē, ieskaitot īsus kaitīgo īpašību aprakstus, 
marķēšanas prasības un atbilstošos Kopienas 
tiesību aktus, kas ietver apstiprināto 
pielietojumu un riska kontroles pasākumus.
Aģentūrai un dalībvalstīm jāsniedz pieeja 
informācijai saskaņā ar Direktīvu 
2003/4/EK un Regulu (EK) 1049/2001 par 
sabiedrības pieeju vides informācijai, kā arī 
ar AN/EEK Konvenciju par piekļuvi 
informācijai, sabiedrības iesaistīšanos 
lēmumu pieņemšanā un piekļuvi tiesai 
vides jautājumos ('Ārhusas konvencija'), 
kuru parakstījusi Eiropas Kopiena.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Chris Davies

Grozījums Nr. 173
100. a apsvērums (jauns)

100.a) Atkritumi, kā definēts Direktīvā 
75/442/EEK un tās pielikumos, nav viela, 
preparāts vai izstrādājums šīs regulas 3. 
pantā paredzētajā nozīmē.
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Or. xm

Justification

Makes it clear that waste does not fall within the scope of the REACH Regulation. (Guido 
Sacconi)

Waste, by definition, is excluded from REACH because it is neither a substance nor a 
preparation. (Chris Davies)

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman un Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 174
104. a apsvērums (jauns)

104.a) Apstrādājamības apsvērumu dēļ 
atkritumiem un materiāliem, kas izmantoti 
kā otrreizējās izejvielas vai kā enerģijas 
avots, jābūt atbrīvotiem no aplikšanas ar 
nodokli. Vērtības radīšana 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 pārstrādi un 
reģenerāciju, tādējādi palielinot 
nepieciešamību izmantot neatjaunojamos 
resursus.

Or. en

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would impose 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 175
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 1. punkts
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1) Šī regula formulē noteikumus par vielām 
3. panta 1. punkta nozīmē. Šie noteikumi 
attiecas uz šo vielu ražošanu, importēšanu, 
ieviešanu tirgū vai lietošanu tīrā veidā, 
preparātu vai izstrādājumu sastāvā, ja tā 
noteikts.

1) Šī regula formulē noteikumus par vielām 
3. panta 1. punkta nozīmē. Šie noteikumi 
attiecas uz šo vielu importēšanu un
ieviešanu tirgū tīrā veidā vai preparātu 
sastāvā, ja tā noteikts, vai izstrādājumos, ja 
izstrādājumu funkcionēšana paredz vielas 
atbrīvošanu. Izņemot 6. pantā minētos 
gadījumus, šie noteikumi nav attiecināmi 
uz izstrādājumiem, kā definēts 3. pantā 3. 
punktā.

Or. en

Justification

More appropriate and enforceable legislation for substances manufactured but not placed on 
the market (solely exported, internal R&D, certain intermediates): the administrative burden 
for registration should be avoided to ensure the competitiveness of EU industry. Substances 
manufactured and used are controlled under appropriate Health, Safety and Environmental 
Legislation, e.g. Chemical Agents for manufacturing / and IPPC Legislation. Necessary 
information for worker and environmental protection is therefore available in-house and 
ready for inspection by authorities on request.

Articles are not covered by REACH because REACH focuses on substances. However, in 
order to avoid confusion, articles as such should be expressly outside the scope of REACH, 
except for Article 6. Articles (as manufactured products) are already extensively and 
exhaustively covered by other EU legislation (such as the General Product Safety Directive, 
the Product Liability Directive and workers’ protection legislation. In addition, substances 
that are placed on the EU market for purposes of being incorporated or included in articles 
would of course remain under the scope of REACH.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Anne Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 176
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 2. punkts

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

2. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt šādu vielu 
brīvu apriti iekšējā tirgū saskaņā ar 
atbildības pienākumu.

Or. xm

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 



PE 357.816v01-00 40/90 AM\565896LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care. Linked to amendment on Recital 20. 
(Corbey)

Linked to the reintroduction of the duty of care. The REACH system does not cover all 
chemical substances. Around 70 000 substances are potentially excluded from the scope of 
the Regulation (being of a quantity of under 1 tonne). It follows that the overriding need to 
protect human health and the environment dictates that a general duty of care be imposed on 
manufacturers of chemical products and their downstream users, with this involving proving 
safety of use. (Ferreira and others)

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 177
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. punkts

3. Šī regula pamatojas uz principu, ka 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir rūpēties par to, lai tie ražotu, 
ieviestu tirgū, importētu vai lietotu tādas 
vielas, kurām nav kaitīgas ietekmes uz 
cilvēka veselību vai vidi. Tās noteikumus 
apstiprina piesardzības princips.

3. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji nodrošina, lai vielas neatstātu 
kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, 
sniedzot nepieciešamo informāciju un 
pasākumus, kas veicami atsevišķos 
gadījumos, attiecībā uz vielu ieviešanu 
tirgū vai lietošanu tīrā veidā, preparātu vai 
izstrādājumu sastāvā. Šādiem pasākumiem 
jābalstās uz piesardzības principu un, 
izraugoties vielas ražošanai un lietošanai, 
ražotāji un pakārtotie lietotāji izvēlas 
visnekaitīgākās pieejamās vielas.
1. punktā minētās saistības ir realizējamas 
tādā mērā, lai tās būtu saprātīgas, ņemot 
vērā darbības sniegto labumu veselībai vai 
videi salīdzinājumā ar darbības veikšanas 
izmaksām.
Ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji 
veic tādu ķīmisko vielu lietošanas 
lietvedību, kādu nosaka viņu atbildības 
pienākums. Šī lietvedība tiek veikta un ir 
pieejama pārredzamā veidā tik ilgi, kamēr 
viela tiek ražota, importēta, ieviesta tirgū 
vai lietota.
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Or. en

Justification

REACH deals only with some chemicals and some uses. Therefore it is considered important 
to place a general duty of care on all chemical manufacturers and users. This would just 
codify the voluntary commitments of the chemicals industry (e.g. responsible care 
programme).

The statement in Article 1(3) of the REACH proposal could have been made already in 
relation to the existing chemicals legislation, but REACH also introduces new elements that 
represent a shift of responsibility to the industry, in particular the requirements about data 
for existing chemicals, chemical safety reports, authorisation and the classification and 
labelling inventory. Article 1(3) is therefore correct as a statement, but it is not a duty of care 
obligation that adds anything to the other requirements in REACH.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 178
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. punkts

3. Šī regula pamatojas uz principu, ka 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir rūpēties par to, lai tie ražotu, 
ieviestu tirgū, importētu vai lietotu tādas 
vielas, kurām nav kaitīgas ietekmes uz 
cilvēka veselību vai vidi. Tās noteikumus 
apstiprina piesardzības princips.

3. Vielas ražotāju, importētāju un pakārtoto 
lietotāju pienākums ir ražot, importēt vai 
lietot vielu tās pamatformā vai kā preparāta 
vai izstrādājuma sastāvdaļu, vai ieviest to 
tirgū, tādā veidā, lai saprātīgi 
prognozējamos apstākļos nodrošinātu to, 
ka tā nerada kaitējumu cilvēku veselībai vai 
videi.

Or. en

Justification

It is a requirement and not a principle. Each and every company should be responsible for the 
products produced and placed on the market. Since in the present regulation risks are only 
determined for 10 000 out of the 100 000 phase-in substances, there should be a principle to 
ensure that sufficient care is taken to assess the risks of the other substances.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer un Erna 

Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 179
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. punkts

3. Šī regula pamatojas uz principu, ka 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir rūpēties par to, lai tie ražotu, ieviestu 
tirgū, importētu vai lietotu tādas vielas, 
kurām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēka 
veselību vai vidi. Tās noteikumus apstiprina 
piesardzības princips.

3. Šī regula pamatojas uz principu, ka 
ražotāju, importētāju un pakārtoto lietotāju 
ziņā ir rūpēties par to, lai tie ražotu, ieviestu 
tirgū, importētu vai lietotu tādas vielas, 
kurām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēka 
veselību vai vidi parastos vai saprātīgi 
prognozējamos lietošanas apstākļos. Tās 
noteikumus apstiprina piesardzības princips.

Or. en

Justification

It is consistent with the definition of 'safe product' as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the framework and the limits to which the 
subject of this Regulation applies.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 180
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. a punkts (jauns)

3.a. Šīs regulas mērķis ir augsts 
aizsardzības līmenis un tās pamatā ir 
princips par preventīvas darbības veikšanu, 
par kaitējuma videi labošanas prioritāti tā 
rašanās vietā un par to, ka izmaksas sedz 
piesārņotājs.

Or. en

Justification

This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 of which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, María 
Sornosa Martínez un María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 181
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. a un 3. b punkts (jauns)

3.a. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kas veic vai ir iecerējis 
veikt darbību ar vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kas satur šo vielu vai 
preparātu, ietverot to ražošanu, 
importēšanu un pielietošanu, kurš apzinās 
vai būtu varējis saprātīgi prognozēt šo 
darbību kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību 
vai vidi, uzņemas visas iespējamās pūles, ko 
no viņa varētu pieprasīt, lai novērstu, 
ierobežotu vai labotu šīs sekas.
3.b. Ikvienam ražotājam, importētājam vai 
pakārtotajam lietotājam, kas atbilstoši savai 
profesijai vai biznesam piegādā ražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam 
vielu vai preparātu, vai iztrādājumu, kas 
satur šo vielu vai preparātu, jāievēro 
saprātīguma robežās izvirzāma prasība 
nodrošināt atbilstošu komunikāciju un 
informācijas apmaiņu, iekļaujot, ja 
iespējams, tehnisko palīdzību, cik tā ir 
nepieciešama, lai novērstu, ierobežotu vai 
labotu kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību 
vai vidi.

Or. en

Justification

Introduces the principle of duty of care.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 182
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. a punkts (jauns)

3.a. katrs ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs izmanto savā rīcībā 



PE 357.816v01-00 44/90 AM\565896LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

esošo informāciju vai to informāciju, kādai 
saprātīguma robežās vajadzētu būt tā 
rīcībā, lai izpildītu savas saistības, ko 
nosaka iepriekšminētie noteikumi. 
Informācijas apmaiņai un komunikācijai 
saskaņā ar iepriekšminēto,jebkurā 
gadījumā  jāietver šādi elementi: 
i) informācija, kas nepieciešama, lai 
atbilstu šai regulai; 

ii) minimālo pasākumu apraksts, kas 
jāveic, lai novērstu vai ierobežotu kaitīgo 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, ko 
varētu radīt darbības ar vielu, preparātu vai 
produktu, kas satur vielu vai preparātu.
iii) ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs veic pastāvīgu 
lietvedību, kas satur 1. punktā minēto 
informāciju, ieskaitot nosaukumu, ar kuru 
vielas vai šīs vielas saturošie preparāti vai 
izstrādājumi tiek ieviesti tirgū, vielu 
ķīmisko sastāvu, preparātu sastāvu un, ja 
nepieciešams, ziņojumus par ķīmisko 
nekaitīgumu un citu informāciju atbilstoši 
šīs regulas prasībām.
Ikvienam ražotājam, importētājam vai 
pakārtotajam lietotājam pēc atbildīgās 
iestādes dalībvalstī, kurā tas atrodas, 
pieprasījuma jāsniedz pieeja lietvedībai, kas 
minēta šī panta (iii) punktā.

Or. fr

Justification

The adequate keeping of registers by the companies involved in the production and placing on 
the market of chemical substances is an essential to implementation and verification of
compliance with the requirements of the REACH System. This clause simply makes public the 
requirements on good practice and does not entail any additional cost to the industry.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 183
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. b punkts (jauns)
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3.b. Prasības, kas izriet no šīs regulas un 
kas ir saistošas ražotājiem, importētājiem 
un pakārtotajam lietotājam, vērstas uz 
lietotāju tiesībām iegūt drošu un atbilstošu 
informāciju, kas balstās uz jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem tajā laikā, kad 
viela, preparāts vai products tika ieviests 
tirgū un izplatīts visas piegādes ķēdes 
ietvaros.
Pamatojoties uz to, ražotāji, importētāji un 
pakārtotie lietotāji veic vajadzīgos 
pasākumus, lai novērstu cilvēku veselībai 
vai videi kaitīgo vielu ražošanu, 
importēšanu, ieviešanu tirgū vai 
izmantošanu preparātos vai produktos. 
Ražotāji un pakārtotie lietotāji vielas 
ražošanai un izmantošanai izraugās, 
pamatojoties uz nekaitīgāko pieejamo 
izvēli, rēķinoties ar paredzamajām 
izmaksām un prasīto sniegumu.

Or. fr

Justification

Insofar as the REACH proposal does not cover all chemical substances (e.g. substances of 
under 1 tonne per year), the precautionary principle applies - both to compensate for the lack 
of information and to provide for measures to reduce risk. The precautionary principle 
ensures that the chemical substances manufacturers produce and make available basic safety 
information on all the chemical substances used, regardless of whether they are registered or 
not. This amendment would consolidate the voluntary undertakings by the chemical industry.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 184
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. a punkts (jauns)

3.a. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji nodrošina nepieciešamās 
informācijas iegūšanu un pasākumu 
veikšanu, lai novērstu kaitējumu cilvēku 
veselībai vai videi, ko izraisa vielu 
ražošana, importēšana, ieviešana tirgū vai 
lietošana tīrā veidā, preparātos vai 
izstrādājumos saprātīgi prognozējamā 
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lietojumā un apstākļos.
3.b. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji veic lietvedību, kas vajadzīga, lai 
atbilstu 3.a punktam. Šai lietvedībai jābūt 
pieejamai atbildīgajām iestādēm un 
aģentūrai pēc to pieprasījuma.

Or. en

Justification

REACH does not deal with all chemicals. Up to 70 000 chemicals are potentially excluded 
from REACH (those below 1 tonne). It is important for the protection of human health and the 
environment to place a general duty of care on chemical manufacturers and downstream 
users to document safe use. This had been foreseen in the White Paper and  in  the draft 
submitted to the internet consultation, and was supported by Council and Parliament. 
However, in REACH, the duty of care has been downgraded from a legal obligation to an 
unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding provision.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García un Inés Ayala 
Sender

Grozījums Nr. 185
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. a punkts (jauns)

3.a) Šīs regulas noteikumu ieviešana un 
darbība nekādā gadījumā nedrīkst 
palielināt birokrātisko un administratīvo 
nastu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Or. es

Justification

The increase in red tape for SMEs arising from implementation of the Regulation must be 
kept to a minimum.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García un Inés Ayala 
Sender

Grozījums Nr. 186
I sadaļas 1. nodaļas 1. panta 3. b punkts (jauns)
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(3.b) Ieviešot šo regulu, Eiropas Savienība 
izveido mehānismus palīdzības un atbalsta 
sniegšanai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. es

Justification

In order to facilitate implementation of the provisions of this Regulation, and given its 
complexity, mechanisms need to be envisaged for aid and support to SMEs to enable its 
application in practice.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 187
I sadaļas 1. nodaļas 1. a pants (jauns)

1. a pants (jauns)
Atbildības pienākums

1. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kas veic vai ir iecerējis 
veikt darbības ar vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kas satur šo vielu vai 
preparātu, ietverot to ražošanu, 
importēšanu un pielietošanu, kurš apzinās 
vai būtu varējis saprātīgi prognozēt šo 
darbību kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību 
vai vidi, veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izvairītos no kaitējuma 
veselībai un videi.
2. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kas piegādā ražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam 
vielu vai preparātu, vai iztrādājumu, kas 
satur šo vielu vai preparātu, nodrošina 
atbilstošu komunikāciju un informācijas 
apmaiņu, iekļaujot, ja iespējams, tehnisko 
palīdzību, lai izvairītos no kaitējuma 
veselībai un videi.
3. Lietvedība:
(a) Visi ražotāji, importētāji vai pakārtotie 
lietotāji izmanto savā rīcībā esošo 
informāciju vai to informāciju, kādai 
saprātīguma robežās vajadzētu būt to 
rīcībā, lai atbilstu 2. punktā minētajām 
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informācijas prasībām. 
Šajā sakarā informācijas apmaiņa un 
komunikācija, kas minēta 2. punktā, 
jebkurā gadījumā ietver šādus datus:
i) dati, kas saprātīguma robežās vajadzīgi, 
lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā 
noteiktajām prasībām;
ii) pasākumu apraksts, kuri uzskatāmi par 
nepieciešamo minimumu, lai novērstu vai 
ierobežotu kaitīgo ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi attiecībā uz saprātīgi 
prognozējamām darbībām ar vielu, 
preparātu vai izstrādājumu, kas satur vielu 
vai preparātu.
b) Visi ražotāji, importētāji vai pakārtotie 
lietotāji veic pastāvīgu lietvedību, kas satur 
1. punktā minēto informāciju, ieskaitot
vielu vai šīs vielas saturošo preparātu vai 
izstrādājumu tirdzniecības nosaukumus, 
vielu ķīmisko sastāvu, preparātu sastāvu 
un, ja nepieciešams, ziņojumus par ķīmisko 
nekaitīgumu un citu informāciju atbilstoši 
šīs regulas prasībām.
c) Visi ražotāji, importētāji vai pakārtotie 
lietotāji pēc atbildīgās iestādes dalībvalstī, 
kurā tas atrodas, pieprasījuma sniedz šīm 
iestādēm pieeju lietvedībai, kas minēta šī 
panta 2. punktā.

Or. en

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions - including an estimated 70 000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care.
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Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 188
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c) daļa

1. Šī regula nav attiecināma uz: 1. Šī regula nav attiecināma uz:

c) neizolētiem starpproduktiem c) starpproduktiem

Or. en

Justification

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
manufactured for industrial use only and there is specific legislation dealing with the 
environmental and public and worker health aspects of their manufacture and control: 

• Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC); 

• Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous 
substances;

• International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Linked to amendments to Articles 14, 15, 16 and 18 by the same Member.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 189
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) un c b) daļa (jauns)

c a) atkritumi, kā definēts Direktīvās 
75/442/EEK un 91/689/EEK
(c b) pārtika un lopbarība, kā definēts 
Regulā (EK) Nr. 178/2002

Or. en

Justification

Much waste is important raw material for several industries. The inclusion of waste in 
REACH could represent a serious threat to the recycling sector.
Food and feed should also be excluded from REACH as their safety is already ensured by 
existing Community legislation.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un 
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Sergio Berlato

Grozījums Nr. 190
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c a) daļa (jauns)

c a) vielas, ko izmanto produktu un procesu 
izpētei un attīstībai visos piegādes ķēdes 
līmeņos.

Or. en

Justification

Producers and importers are currently not required to register substances used for R&D.
This should be extended to include downstream users of substances. 
Scientific research and development should be totally excluded from REACH throughout the 
proposal and at all levels of the supply chain in the interests of promoting innovation 
throughout Europe.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un 
Sergio Berlato

Grozījums Nr. 191
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c b) daļa (jauns)

c b) vielas, ko lieto tīrā veidā vai preparāta 
vai izstrādājuma sastāvā un ar kurām 
saistītie vides vai cilvēku veselības aspekti ir 
aplūkoti tiesību aktos, kā minēts Ic 
pielikumā;

Or. en

Justification

In order to reduce the burden of double procedures and double reporting, the scope of 
REACH has to be clearly separated from regulatory areas that are already sufficiently and 
adequately covered by specific Community legislation. Only the uses and impacts on human 
health and the environment that are adequately covered by the other Community legislation 
should be exempt from the overall scope of REACH.
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Grozījumu iesniedza Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 192
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c a) daļa (jauns)

c a) atkritumi pārstrādei, kā definēts 
Direktīvā 91/156/EEK, IIB pielikumā

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 193
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c a) daļa (jauns)

c a) Vielas, preparāti vai izstrādājumi, kas 
veido atkritumus, kā definēts Padomes 
1991. gada 18. marta Direktīvā  
91/156/EEK,1 ar ko groza Direktīvu 
75/442/EEK par atkritumiem, vai arī kuri ir 
otrreizējās izejvielas, kas iegūtas no 
atkritumiem reģenerācijas veikšanai vai kā 
enerģijas avots, kā aplūkots Padomes 1991. 
gada 18. marta Direktīvas 91/156/EEK 
3.1.(b) pantā.
1OV L 78, 26.3.1991., 32.lpp.

Or. xm

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
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benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation. 
(Sonik and others)

Waste and materials used as secondary raw materials or as a source of energy in recovery 
operations as defined in the Waste Framework Directive or according to European Standards 
should be excluded from the scope of REACH because they are adequately covered by the 
community legislation on waste.

Furthermore, the risks to human health and the environment from the recovery processes as 
defined in Annex IIA from the Waste Framework Directive are adequately controlled under 
Council Directive 1996/61 on Integrated Pollution Prevention and Control that requires 
those installations to obtain an operating permit. Directive 91/156/EEC introduces the 
concept of “secondary raw materials extracted from waste. (Foglietta and others +  
Schnellhardt)

Avoids dual legislation on the same area and discouraging recycling and recovery. 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. This amendment is linked to the other 
amendments to Articles under Title I: General Issues (Vernola and others)

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman un Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 194
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) daļa (jauns)

c a) Vielas, kuras paliek preparātos un 
izstrādājumos, kas ražoti ar pārstrādātiem 
preparātiem vai izstrādājumiem.

Or. en

Justification

Imposing the REACH requirements on recycled paper would jeopardise the EC’s efforts to 
increase paper recycling.  In addition, substances remaining in recycled paper (after being 
recycled) originate from virgin paper production and conversion. Hence these substances 
have already been subject to the REACH requirements during the first production/converting 
operation and have been assessed for use in paper production and conversion. It would 
create an unnecessary workload to analyse, register, assess and notify these substances again 
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for a virtually similar use.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 195
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) daļa (jauns)

c a) vielas, preparāti vai izstrādājumi, kuri 
veido atkritumus, kā definēts 
Direktīvā 75/442/EEK. 

Or. xm

Justification

Waste should be excluded from the scope of REACH as it is already covered by specific 
pieces of Community legislation. This does not, however, remove the requirement for a 
manufacturer or importer of a substance to consider the waste stage in the chemical safety 
assessment (see Amendment 4 on Annex I, paragraph 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Avoids dual legislation. 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 come within the scope of REACH. (Anne Laperrouze)

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 196
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c a) daļa (jauns) un (c b) daļa (jauns)

c a) vielas, kuras klasificē kā atkritumus 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 
75/442/EEK;
c b) vielas, kas ražotas vai importētas 
daudzumos, kas mazāki par 10 tonnām 
gadā uz ražotāju vai importētāju.

Or. de

Justification

1. Duplication of provisions should be avoided.  The specific regulation on waste is 
commensurate with the REACH provisions in respect of the protection of human health and 
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the environment. Waste should therefore be excluded from the whole of the REACH system.

2. Substances in quantities below a threshold of 10 tonnes per year may be completely 
excluded from the scope of the REACH requirements. This will alleviate the burden on SMEs 
and focus rules on substantial flow volumes.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 197
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) daļa (jauns)

c a) dabiskā ceļā radušās izejvielas, kuras 
nav tirgus apgrozībā un kuras izmanto tikai 
profesionālām vajadzībām instalācijās, kas 
atbilst Direktīvai 96/61/EK;

Or. de

Justification

Organic and anorganic primary raw materials contain, in their natural form, CMR 
substances. These highly variable materials are solely used for professional applications in 
the production of substances or preparations. Furthermore, rules on the installations 
concerned are laid down in the legislation on integrated pollution prevention and control 
(Directive 96/61/EC) together with the relevant EU legislation in the fields of health and 
safety at work and the environment. Reservations about the use of natural primary raw 
materials are therefore adequately taken into account in existing legislation.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 198
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) daļa (jauns)

c a) vielu un preparātu dzelzceļa, ceļa, 
iekšzemes ūdens, jūras vai gaisa 
pārvadājumi.

Or. en

Justification

There is already a significant amount of transport legislation and this should not be 
duplicated by REACH. It was never the aim of REACH to change any rules in the transport 
sector - accordingly it should be excluded for reasons of clarity.
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Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 199
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta (c a) daļa (jauns)

c a) atkritumi galīgai likvidācijai, kā 
definēts Direktīvā 91/156/EEK, IIA 
pielikumā 

Or. en

Justification

Inclusion of secondary raw materials in the scope of REACH would discourage recycling of 
some metal alloys. REACH should make it clear that materials defined as waste should be 
outside of the scope of REACH. This would also ensure that there would not be a duplication 
of effort on waste legislation.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 200
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a), c b), c c) un c d) daļas (jauns)

c a) pārtika vai lopbarība saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 178/2002;
c b) pārtikas piedevas saskaņā ar 
89/107/EEK;
c c) garšvielas saskaņā ar Direktīvu 
88/388/EEK;
c d) lopbarības piedevas saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1831/2003.

Or. de

Justification

By incorporating this exemption from the scope of REACH, it is possible to dispense with all 
of the various exemptions in the chapters on registration and authorisation.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 201
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. punkta c a) daļa (jauns) 

c a) Vielas, ko lieto, reaģējot uz 
neparedzētām problēmām, kuru rezultātā 
vājinātos kvalitāte vai apstātos ražošana, ar 
šādiem nosacījumiem: 
i) iepriekšēja reģistrācija nav iespējama 
steidzamības dēļ un  
ii) reģistrācija tiek veikta vēlāk, ja 
sagaidāma vielas atkārtota lietošana, un
iii) neparedzētās lietošanas procesā tiek 
ievēroti esošie tiesību akti un strādājošo 
drošības noteikumi.

Or. en

Justification

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal or even a halt to production ('trouble-shooting'). The concept of prior registration 
for substance uses can only be respected under the assumption that all possible problems and 
the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 'trouble-
shooting' is therefore required, which, however, should be kept within strict boundaries so as 
not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative conditions set will 
ensure this.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik un 
Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 202
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. a punkts (jauns) 

1.a) Šī regula nav piemērojama, ja vielu 
lieto:
- medicīnas produktos cilvēku vai 
veterinārijas vajadzībām, kā paredzēts 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 2309/931, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
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(EK) Nr. 726/2004, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2001/82/EK2 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2001/83/EK3;
- pārtikas produktos, kā paredzēts Regulā 
178/2002/EK un Padomes 1988. gada 22. 
jūnija Direktīvā 88/388/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas produktos 
izmantojamajām garšvielām un 
izejmateriāliem to ražošanai, ieskaitot 
pārtikas piedevas, kā paredzēts Padomes 
Direktīvā 89/107/EEK, un garšvielas, kā 
definēts Komisijas lēmumā 1999/217/EK. 
- lopbarības produktos, kā paredzēts 
Padomes Regulā 1831/2003, ieskaitot 
piedevas, kā paredzēts Padomes Direktīvā  
70/524/EEK
- dzīvnieku barībā, kā paredzēts Padomes 
Direktīvā 82/471/EEK4
- medicīnas iekārtās
- materiālos, kas ir kontaktā ar pārtiku, kā 
paredzēts Padomes Direktīvā 89/109/EEK
- augu aizsardzības produktos, kā paredzēts 
Padomes Direktīvā 91/414/EEK
- biocīdu produktos, kā paredzēts Padomes 
Direktīvā 98/8/EK
1 OV L 214, 24.8.1993., 1.lpp.
2OV L 311, 28.11.2001., 1.lpp.
3 OV L 311, 28.11.2001., 67.lpp.
4OV L 213, 21.7.1982., 8.lpp.

Or. xm

Justification

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. These exemptions are mostly spread in the text (see Articles 4, 8 and 53) and 
partly closely linked to exempted provisions (for example, a foodstuff is a preparation made 
of food ingredients and food additives. Food additives are exempted from Registration, but 
not food ingredients or processing aids. There is no reason to apply different rules to them).

Linked to amendments to Articles 4, 8 and 53-5. (Oomen-Ruijten and others + Anne 
Laperrouze)
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Substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to Articles under Title I: General Issues (Vernola and others)

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 203
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. a, 1. b, 1. c punkts (jauns)

1.a. II, III, V un VI sadaļā minētie 
noteikumi nav piemērojami, ja vielu ražo 
vai importē lietošanai šādos gala produktos 
vai viela ir to sastāvā:
a) medicīnas produkti cilvēku vai 
veterinārijas vajadzībām, kā paredzēts 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, Direktīvā 
2001/82/EK un Direktīvā 2001/83/EK;
b) pārtika, kā definēts Regulā (EK) Nr. 
178/2002, ieskaitot:
i) pārtikas piedevas pārtikas produktos, kā 
paredzēts Direktīvā 89/107/EEK;
ii) garšvielas pārtikas produktos, kā 
paredzēts Komisijas lēmumā 1999/217/EK;
c) dzīvnieku lopbarība; ieskaitot
i) piedevas lopbarības produktos, kā 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1831/2003 par 
piedevām lietošanai dzīvnieku barībā; un
ii) dzīvnieku barību, kā paredzēts Direktīvā 
82/471/EEK;
d) materiāli, kas ir kontaktā ar pārtiku, kā 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 2004/1935;
e) kosmētikas produkti, kā paredzēts 
Direktīvā 76/768/EEK;
f) medicīnas iekārtas, kā paredzēts 
Direktīvās 90/358/EEK, 93/42/EEK vai 
98/79/EK;
g) augu aizsardzības produkti, kā paredzēts 
Direktīvā 91/414/EEK;
h) biocīdu produkti, kā paredzēts Direktīvā 
98/8/EK;
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1.b. VII sadaļā minētie noteikumi nav 
piemērojami vielu lietošanai, kuras 
nosauktas 2.a punktā (jauns) un vēl šādos 
gadījumos:
a) lietojot vielas kā ražošanas vietā izolētu 
starpproduktu vai transportējot izolētu 
starpproduktu;
b) lietojot kā dzinēju degvielu, kā noteikts 
Direktīvā 98/70/EK;
c) lietojot kā degvielu minerāleļļu produktu 
pārvietojamajās vai fiksētajās iekšdedzes 
iekārtās un kā degvielu slēgtajās sistēmās.
1.c. IV un X sadaļā minētie noteikumi nav 
piemērojami preparātiem, kas nosaukti 2.a 
punkta daļās no (a) līdz (f) vai vielām šajos 
preparātos.

Or. en

Justification

A number of substances which are already regulated under other Community legislation are 
given exemptions from various requirements of REACH.  For example, cosmetic products, 
food contact materials, biocidal and plant protection products, and medical devices are 
already regulated in specific Community legislation and therefore should be exempted from 
the obligation to register.  At present, exemptions to various requirements are scattered 
throughout the text, and in particular:
• in Title II, Chapter 1, Article 4, paragraph 1
• in Title VII, Chapter 1, Article 53, paragraphs 5 and 6.
As a result, the scope of the exemptions is difficult to determine and is sometimes unclear.  
The proposed amendment, suggested by the Committee on Industry, Research and Energy, 
pulls all the exemptions together in one place, under a new Title I, Chapter I, Article 2.  This 
consolidation and clarification:
• avoids unnecessary administration by ensuring that REACH does not duplicate existing 

legislation;
• improves workability by making it easier for a manufacturer or importer to determine 

what is covered and avoids possible confusion and errors. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 204
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 1. a, 1. b punkts (jauns)
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1.a. Šīs regulas sadaļās minētie noteikumi 
par reģistrāciju, novērtēšanu, datu 
apmaiņu, informāciju piegādes ķēdē, 
pakārtoto lietotāju un apstiprināšanu nav 
piemērojami, ja vielu lieto šādā veidā vai 
sastāvā: 
a) medicīniskie produkti cilvēku vai 
veterinārijas vajadzībām, kā paredzēts 
Regulā (EEK) Nr. 2309/93, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2001/82/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2001/83/EK;
b) pārtika, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 
178/2002, ieskaitot:
- pārtikas piedevas pārtikas produktos, kā 
paredzēts Padomes Direktīvā 89/107/EEK, 
un
- garšvielas pārtikas produktos, kā 
paredzēts Komisijas lēmumā 1999/217/EK;
c) lopbarībā, ieskaitot: 
- piedevas lopbarības produktiem, kā 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1831/2003 par 
piedevām dzīvnieku barībai; un
- dzīvnieku barību, kā paredzēts Direktīvā 
82/471/EK;
d) augu aizsardzības produkti, kā paredzēts 
Direktīvā 91/414/EEK;
e) biocīdu produktos, kā paredzēts 
Direktīvā 98/8/EK;
f) medicīniskās iekārtas, kā paredzēts 
Direktīvās 90/385/EEK, 93/42/EEK vai 
98/79/EK;
g) materiāli, kas ir kontaktā ar pārtiku, kā 
paredzēts Regulā 2004/1935/EK.
1.b. Šī regula ir piemērojama Kopienas 
darbavietu tiesību aktiem bez kaitējuma.

Or. en

Justification

All exemptions from the scope of the Regulation should be collected in Article 2 so that 
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enterprises which will not have to apply REACH do not have to study the whole proposal but 
will quickly be able to decide whether they have any obligations. 

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation (such as pesticides,  medical 
devices and food contact materials) should be exempt from the scope of the titles on 
Registration, Evaluation, Authorisation, Information in the supply chain and Downstream 
user obligations . 

Instead of reference to some of the individual relevant directives on workplace legislation, it 
is appropriate to ensure with a general reference that all existing legislation in this field 
prevails.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 205
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. punkts

2. Šī Regula ir piemērojama bez kaitējuma: Svītrots
a) Padomes Direktīvai 89/391/EEK;
b) Direktīvai 90/394/EEK;
c) Padomes Direktīvai 98/24/EK;
d) Kopienas tiesību aktiem par kaitīgo vielu 
un kaitīgas vielas saturošu preparātu 
pārvadāšanu ar dzelzceļa, ceļu, iekšzemes 
ūdeņu, jūras vai gaisa transportu. 

Or. de

Justification

Intended to ensure that provisions in two areas (health and safety at work and transport law) 
are not to be applied in parallel. The proposal for a regulation requires that provisions are 
simultaneously applied to the same matter.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 206
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. punkts (d)

d) Kopienas tiesību aktiem par kaitīgo vielu 
un kaitīgas vielas saturošu preparātu 
pārvadāšanu ar dzelzceļa, ceļu, iekšzemes 

Svītrots
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ūdeņu, jūras vai gaisa transportu.

Or. en

Justification

Consequence of amendment to Article 2, paragraph 1, point (ca) new.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 207
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. punkta d) a) daļa (jauns) 

d.a) Kopienas tiesību akti par vidi.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 208
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. a punkts (jauns) 

2.a. Pārējās vielas bez tām, kuras nav 
ietvertas regulas iepriekš aplūkotajā 2. 
pantā, nav attiecināmas uz II, VI, VII un 
VIII sadaļu, kā norādīts katrā no šīm 
sadaļām, jo to ietekmi uz cilvēku veselību 
un vidi aplūko citi Kopienas tiesību akti. Šo 
vielu sarakstu var pārskatīt ar Kopienas 
Lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 130.(3) 
pantā minēto procedūru, pamatojoties uz 
aģentūras ieteikumu vai pēc Komisijas 
iniciatīvas.
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Or. en

Justification

This general clause establishes (1) the criteria for exemption ('adequacy', as often referred to 
in the explanatory memorandum) and (2) a mechanism for the easy adaptation of the list of 
exclusions/exemptions to these criteria (to resolve conflicts between REACH and sectorial 
legislation that could be discovered at a later stage and to take account of the evolution of 
sectorial EU legislation). This was also the approach chosen in Council Directive 92/32/EEC 
(7th amendment of the Dangerous Substances Directive).

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un 
Sergio Berlato

Grozījums Nr. 209
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. a punkts (jauns) 

2.a) Šī regula ir piemērojama ikvienai 
vielai, izstrādājumam un preparātam, kas 
tiek importēts Eiropas Savienībā. 
Šī regula ir piemērojama, pamatojoties uz 
taisnīgu un godīgu konkurenci starp 
organizācijām, kas ražo vielas, 
izstrādājumus un preparātus dalībvalstīs, 
un organizācijām, kas ražo vielas, 
izstrādājumus un preparātus trešās valstīs, 
importējot tās jebkādā formā Eiropas 
Savienībā.
Ja šīs regulas piemērošana varētu radīt 
labvēlīgākus apstākļus šādam importam 
salīdzinājumā ar Eiropā ražotajām vielām, 
preparātiem un izstrādājumiem, Komisija 
pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai 
atjaunotu vienlīdzīgu pieeju.

Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment. 
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Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers. 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 210
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. a punkts (jauns)

2.a) Šī regula nerada kaitējumu 
aizliegumiem un ierobežojumiem, kas 
minēti Padomes Direktīvā 76/768/EEK, 
saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, 
attiecībā uz: 
a) aizliegumu izmantot dzīvniekus gatavo 
kosmētikas produktu un to sastāvdaļu vai 
sastāvdaļu kombināciju pārbaudei; un 
b) kosmētikas produktu ieviešanu tirgū, ja 
dažas vai visas to sastāvdaļas vai arī 
galaprodukti ir pārbaudīti, izmantojot 
dzīvniekus.
Saskaņā ar šo regulu vielas, kas lietotas 
tikai kā kosmētikas sastāvdaļas, nav atļauts 
pārbaudīt, izmantojot dzīvniekus, veicot 
jebkādu novērtējumu, ko paredz šī regula 
attiecībā uz šīm vielām.

Or. en

Justification

Replaces amendment 18 by the rapporteur by making it clear that the purpose is to prevent 
animal testing on cosmetics which has been banned under the 7th modification of the 
cosmetics directive from being reintroduced through REACH.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 211
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. a punkts (jauns)

2.a) Šī regula ir piemērojama ikvienai 
vielai, izstrādājumam un preparātam, kas 
tiek importēts Eiropas Savienībā.
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Šī regula nedrīkst radīt nekādas atšķirības 
attieksmē pret vielām, iztrādājumiem un 
preparātiem, kas ražoti Eiropas Savienībā, 
un vielām, iztrādājumiem un preparātiem, 
kas ražoti trešās valstīs, bet importēti 
Eiropas Savienībā.
Eiropas Komisija nosaka vadlīnijas, lai 
nodrošinātu šī likuma piemērošanu.

Or. it

Justification

The REACH system in the form proposed by the Commission offers limited protection for 
European production against unfair competition from non-European countries. Current EU 
rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. 
Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules that apply 
to European producers.  This amendment calls for a balanced regulatory framework to be 
established for both European and non-European producers.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt un Chris Davies

Grozījums Nr. 212
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 2. a punkts (jauns)

2.a. Šī regula nerada kaitējumu 
aizliegumiem un ierobežojumiem, kas 
minēti Padomes Direktīvā 76/768/EEK, 
saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, 
attiecībā uz:
a) kosmētikas produktu vai dažu vai visu to 
sastāvdaļu pārbaudi, izmantojot dzīvniekus; 
un 
b) kosmētikas produktu ieviešanu tirgū, ja 
dažas vai visas to sastāvdaļas vai arī
galaprodukti ir pārbaudīti, izmantojot 
dzīvniekus.
Saskaņā ar šo regulu vielas, kas lietotas kā 
kosmētikas sastāvdaļas, nav atļauts 
pārbaudīt, izmantojot dzīvniekus, veicot 
jebkādu novērtējumu, ko paredz šī regula 
attiecībā uz šīm vielām.

Or. en
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Justification

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

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman un Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 213
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 1. punkts

1. Viela ir ķīmisks elements un tā 
sastāvdaļas, kas ir atrodams dabiskā stāvoklī 
vai tiek iegūts ražošanas procesā, ieskaitot 
jebkādas piedevas, kas nepieciešamas, lai 
saglabātu tā stabilitāti, un piemaisījumus, 
kas radušies procesa gaitā, taču neieskaitot 
nekādu šķīdinātāju, ko varētu atdalīt, 
neietekmējot vielas stabilitāti vai nemainot 
tās sastāvu;

1. Viela ir ķīmisks elements un tā 
sastāvdaļas, kas ir atrodams dabiskā stāvoklī 
vai tiek iegūts ražošanas procesā, ieskaitot 
jebkādas piedevas, kas nepieciešamas, lai 
saglabātu tā stabilitāti, un piemaisījumus, 
kas palikuši pēc procesa vai radušies dabā 
un iegūti kā vielas daļa, taču neieskaitot 
nekādu šķīdinātāju, ko varētu atdalīt, 
neietekmējot vielas stabilitāti vai nemainot 
tās sastāvu;

Or. en

Justification

The proposal uses a definition of substance that is based on legislation that mainly aims at 
regulating man-made chemicals.  Thus, the proposal’s definition of ‘substance’ exempts from 
its requirements impurities 'deriving from the process used'.  It should be made clear that this 
exemption extends to impurities occurring in nature.

As a practical matter, it will be extremely difficult for paper and tissue paper manufactures to 
comply with the requirements of the proposed REACH Regulation for each and every of the 
natural impurities that are co-extracted with the cellulose from wood.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 214
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 1. punkts

1. Viela ir ķīmisks elements un tā 
sastāvdaļas, kas ir atrodams dabiskā stāvoklī 
vai tiek iegūts ražošanas procesā, ieskaitot 

1. Viela ir ķīmisks elements un tā 
sastāvdaļas, kas ir atrodams dabiskā stāvoklī 
vai tiek iegūts ražošanas procesā, ieskaitot 
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jebkādas piedevas, kas nepieciešamas, lai 
saglabātu tā stabilitāti, un piemaisījumus, 
kas radušies procesa gaitā, taču neieskaitot 
nekādu šķīdinātāju, ko varētu atdalīt, 
neietekmējot vielas stabilitāti vai nemainot 
tās sastāvu;

jebkādas piedevas, kas nepieciešamas, lai 
saglabātu tā stabilitāti, un piemaisījumus, 
kas radušies procesa gaitā, taču neieskaitot 
nekādu šķīdinātāju, ko varētu atdalīt, 
neietekmējot vielas stabilitāti vai nemainot 
tās sastāvu. Vielas ietver izstrādājumus, kas 
satur vielu vai nu tīrā veidā vai preparāta 
sastāvā, kur šo vielu paredzēts izdalīt 
parastos un saprātīgi prognozējamos 
lietošanas apstākļos;

Or. en

Justification

An article which intentionally releases a substance such as an ink cartridge or a fire 
extinguisher must be subject to suitable requirements. The same provisions should apply to 
these substances regardless of the fact that they are within a container or package and then 
released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 215
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 2. punkts

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

2. Preparāts ir sajaukums vai šķīdums, kas 
sastāv no divām vai vairākām vielām; 
metāla sakausējumi ir īpaša veida 
preparāti, kuri jānovērtē, pamatojoties uz 
tiem piemītošajām specifiskajām īpašībām;

Or. xm

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations” since they are 
composed of two or more substances (metals). 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. When the alloy cools down to room temperature its new crystalline structure and 
specific properties are retained.

Alloys, being preparations, do not have to be registered but the safety of the use of metals in 
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alloys (by far the major use of metals) does need to be assessed. In order to determine 
correctly the potential risk when dealing with alloys, they should be evaluated on the basis of 
their own new intrinsic properties and not according to the potential dangers of the individual 
substances they are composed of. Due to this, the European Commission has been requested, 
in the directive on dangerous preparations (1999/45/EC), to investigate the need for a 
specific method of classification of alloys, taking into account their particular chemical 
properties.

Although it is acknowledged in Annex I a of the REACH proposal that alloys are “special 
preparations”, this is not specified in the legislative part of the draft text. Without the 
recognition that they are special preparations, the almost 30,000 commercial alloys would be 
evaluated incorrectly since they would be assessed according to the properties of their 
individual components. This would result in inaccurate information being passed along the 
supply chain. The development and communication of accurate information about the risks of 
substances and preparations is one of the primary objectives of the REACH proposal and is 
essential to the duty of care of producers of alloys. (Oomen-Ruijten and others)

In the Commission proposal on REACH as it now stands, metal alloys are treated as 
'preparations', as they consist of two or more substances (metals). However, in an alloy the 
individual substances melt together to form a new, indivisible crystal lattice, from which they 
can no longer be separated by mechanical means and which has completely different 
properties to the original substances. The process of cooling to room temperature lastingly 
establishes the new structure and specific properties of the alloy (Krahmer and others).

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

un Philippe Busquin

Grozījums Nr. 216
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 2. a punkts (jauns)

2.a. Metāla sakausējums ir metāla 
materiāls, kas ir homogēns 
makroskopiskajā līmenī un sastāv no 
diviem vai vairākiem elementiem, kas ir 
saistīti tā, ka tos nevar atdalīt mehāniskā 
ceļā;

Or. en

Justification

The UN has agreed a definition of metallic alloys within the context of the Globally 
Harmonised System for Chemical Classification and Labelling (GHS) approved by the UN 
Economic and Social Council Subcommittee of Experts on the GHS in December 2002 and 
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published in March 2003. This definition should be included in REACH as a new definition.

The Commission has agreed that there is a need for a Technical Guidance Document (TGD), 
to be prepared by industry in consultation with the Commission and Member States, for the 
assessment of "metals", i.e. metals, alloys and inorganic metal compounds. A TGD cannot be 
referred to in the legislation, but there should be a clear link between the legislation and the 
materials to which the TGD applies. Inorganic metal compounds and metals are "substances" 
as defined in Article 3, but alloys are not defined.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 217
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 2. a punkts (jauns)

2.a) Dabiskā stāvoklī atrodamas vielas ir 
vielas, kas atrodamas dabā un ir 
nepārstrādātas, pārstrādātas tikai ar 
rokām, gravitācijas vai mehāniskā ceļā, vai 
arī izšķīdinot ūdenī, veicot flotāciju vai 
karsējot ar mērķi iztvaicēt ūdeni, vai arī 
iegūstot no gaisa jebkādā veidā, nemainot 
vielas ķīmisko sastāvu.

Or. en

Justification

To improve workability, REACH should also include a definition of "naturally occurring".

Grozījumu iesniedza Liam Aylward un Avril Doyle

Grozījums Nr. 218
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 3. punkts

3. Izstrādājums ir objekts, kas sastāv no 
vienas vai vairākām vielām vai 
preparātiem, kuriem ražošanas gaitā tiek 
piešķirta īpaša forma, virsma vai apveids, 
kas nosaka tā gala lietošanas funkciju lielākā 
mērā nekā tā ķīmiskais sastāvs;

3. Izstrādājums ir mākslīgi veidots objekts, 
kas satur vai sastāv no vielas(-ām) vai 
preparāta(-iem), kuriem ražošanas gaitā tiek 
piešķirta īpaša forma, virsma vai apveids, 
kas ir svarīga tā gala lietošanas funkcijai;

Or. en
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Justification

The Commission’s proposed definition is a significant departure from the definition the EU 
has historically applied to define an article. It is essential to reliably distinguish between 
substances/preparations and finished products; the currently proposed phrase 'determining 
its end-use function to a greater degree than its chemical composition does' would create 
confusion. The amendment to the definition would better reflect what is meant in the context 
of this Regulation.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

Grozījums Nr. 219
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 3. punkts

3. Izstrādājums ir objekts, kas sastāv no 
vienas vai vairākām vielām vai preparātiem, 
kuriem ražošanas gaitā tiek piešķirta īpaša 
forma, virsma vai apveids, kas nosaka tā 
gala lietošanas funkciju lielākā mērā nekā tā 
ķīmiskais sastāvs;

3. Izstrādājums ir objekts, kas sastāv no 
vienas vai vairākām vielām vai preparātiem, 
kuriem ražošanas gaitā tiek piešķirta īpaša 
forma, virsma vai apveids, kas nosaka tā 
gala lietošanas 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 izstrādājumiem, tos 
pērkot un pārdodot atsevišķu juridisko 
organizāciju starpā;

Or. en

Justification

Clarity is needed as to what constitutes an article, in particular as regards complex products 
that are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures 
are taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and 
prevent obligations from being pushed downstream.

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 220
I sadaļas 1. nodaļas 2. panta 8. a punkts (jauns)

'izstrādājuma ražotājs' ir fiziska vai 
juridiska persona, kura
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- ražo un pārdod ar savu zīmolu

- pārdod tālāk ar savu zīmolu produktu, 
kuru ražojis cits piegādātājs; tālākpārdevējs 
nav uzskatāms par ražotāju, ja uz produkta 
norādīts ražotāja zīmols  

- uz profesionāliem pamatiem veic importu 
Kopienas tirgū; 

Or. en

Justification

REACH operates with definitions for producers/importers and downstream users of chemical 
substances. There is a need to include workable definitions for importers and producers of 
articles, which will also deal with the practicalities of REACH obligations for own label 
producers. In order to ensure workability the producer definition should be based on the 
wording used in existing EU directives.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 221
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 12. punkts

12. Lietošana ir jebkāda pārstrāde, redakcija, 
patērēšana, uzglabāšana, turēšana, apstrāde, 
pildīšana konteineros, pārvietošana no viena 
konteinera citā, sajaukšana, izstrādājuma 
ražošana vai cita veida izmantošana;

12. Lietošana ir jebkāda pārstrāde, redakcija, 
patērēšana, uzglabāšana, turēšana, apstrāde, 
pildīšana konteineros, pārvietošana no viena 
konteinera citā, sajaukšana, izstrādājuma 
ražošana vai cita veida atbilstoši definēta
izmantošana;

Or. de

Justification

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

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 222
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 13. a. punkts (jauns)
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13.a. Pakļaušanas iedarbībai kategorija ir 
pakļaušanas iedarbībai veidu klasifikācija 
atbilstoši kategorijām, kuras nosaka, 
pamatojoties uz vielu īpašībām un 
pakļaušanas iedarbībai datiem;

Or. de

Justification

The introduction of exposure categories enables obligations on downstream users to be 
lightened. Possible criteria for categorisation involve bringing together uses of substances 
with comparable exposure patterns (level, frequency, duration and route of exposure). With 
the help of exposure categories, individual uses may be assigned to groups for which a 
standard exposure assessment is possible. This means that assessment of individual phases in 
the life cycle of a product may be dispensed with, as only actual exposure is a crucial factor 
in risk evaluation.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 223
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 13. a punkts (jauns)

13.a. Pakļaušanas iedarbībai kategorija ir 
kategorizācija atbilstoši lietošanas veidiem. 
Pakļaušanas iedarbībai kategorija ietver 
šādus parametrus:

• pakļaušanas iedarbībai tips: mutes, 
ādas, ieelpas, vides, slēgtas sistēmas

• pakļaušanas iedarbībai ilgums: 
vienreizēja - reta, bieža - ilgstoša

• lietotāji: profesionāļi, gala patērētāji;

Or. de

Justification

Without exposure categories that have been clearly defined and laid down, downstream users 
of chemicals will have no legal certainty and will be unable to plan with confidence. The 
regulation should therefore contain a list of exposure categories spanning all sectors, which 
covers all uses. This would not only increase the practicability of the system, but would also 
give downstream users legal certainty and to a very great extent solve the problems of 
protection of know-how.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 224
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 14. punkta ievaddaļa

14. Starpprodukts ir viela, kuru ražo, patērē 
vai lieto tikai ķīmiskai pārstrādei, lai no tās
radītu citu vielu (turpmāk – sintēze):

14. Starpprodukts ir viela, kuru ražo, patērē 
vai lieto tikai ķīmiskai pārstrādei, lai no tās 
radītu citu vielu (turpmāk – sintēze), ko veic
vai nu tās ražotājs vai ražotāja vārdā, vai 
arī citi ķīmisko vielu ražotāji, kuri 
iegādājas starpproduktu šim nolūkam. 
Vielas, ko lieto kā starpproduktu, 
daudzumu nosaka IV sadaļā minētie 
noteikumi, savukārt vielas daudzumu, kas 
pārdots citiem īpašiem lietošanas 
gadījumiem, nosaka II sadaļā minētie 
noteikumi:

Or. en

Justification

Many substances are used exclusively or predominantly as intermediates in the manufacture 
of other chemical substances or polymers. A chemical intermediate may be used within the 
same legal entity responsible for its manufacture and may also be sold to third parties as a 
raw material for conversion in their facilities.  In either case, when used as a chemical 
intermediate the substance is used under good manufacturing practice by the chemical 
industry under conditions to provide for human and environmental safety.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 225
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 14. (c) punkts

14. (c) pārvadātais izolētais starpprodukts ir 
starpprodukts, kas neatbilst neizolēta 
starpprodukta kritērijiem un kuru pārvadā 
vai piegādā citās vietās;

14. (c) pārvadātais izolētais starpprodukts ir 
starpprodukts, kas neatbilst neizolēta 
starpprodukta kritērijiem un kuru pārvadā 
vai piegādā citās vietās neatkarīgi no tā, vai 
īpašuma tiesības uz starpproduktu pāriet no 
vienas juridiskās personas citai;

Or. en

Justification

Articles 3.14(i) and (ii) provide definitions for on-site isolated intermediate and for 
transported isolated intermediate. Article 3.15 defines "site" as a single location, in which 
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certain infrastructure and facilities are shared. Neither 3.14(ii) nor (iii) make it clear whether 
transfer of ownership of the intermediate between legal entities is allowed.  If this is not the 
case, it is likely that an intermediate transferred and used within a legal entity will be subject 
to Title IV whereas the same intermediate sold to another legal entity, either on the same site 
or at a distance, will be subject to Title II.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman un Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 226
I sadaļas 2. nodaļas 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;

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 227
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 19. punkts

19. Atbildīgā iestāde ir iestāde vai iestādes 
vai organizācijas, kas izveidotas
dalībvalstīs, lai pildītu prasības, ko nosaka šī 
regula;

19. Atbildīgā iestāde ir centrālā institūcija, 
kas izveidota, lai pildītu prasības, ko nosaka 
šī regula;

Or. de

Justification

In order to avoid distortion of competition in the internal market, all REACH procedures 
should be carried out by the central Chemicals Agency.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna 

Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 228
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 20. daļas ievaddaļa

20. Pakāpeniski ieviešama viela ir viela, 
kura 15 gadus pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā atbilst vismaz vienam no šiem
kritērijiem:

20. Pakāpeniski ieviešama viela ir viela, 
kura laika posmā kopš 1981. gada 18. 
septembra līdz brīdim, kad šī regula stājās 
spēkā, atbilst vismaz vienam no šiem 
kritērijiem:

Or. it

Justification

EINECS lists the substances on the market on 18 September 1981. Taking that date as a 
reference point would avoid producers having to prove that the substance was actually on the 
market 15 years prior to the entry into force of this Regulation.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 229
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 22. punkts

22. Produktu un procesa pētniecība un 
attīstība ir jebkāda zinātniska attīstība, kas 
saistīta ar produktu attīstību, vielas tālāku 
attīstību, izmantojot eksperimentālas 
rūpnīcas vai ražošanas izmēģinājumus, lai 
attīstītu ražošanas procesu un/vai pārbaudītu 
vielas lietošanas jomas;

22. Produktu un procesa pētniecība un 
attīstība ir jebkāda zinātniska attīstība, kas 
saistīta ar produktu attīstību, vielas tālāku 
attīstību tīrā veidā, preparātu vai 
izstrādājumu sastāvā, izmantojot 
eksperimentālas rūpnīcas vai ražošanas 
izmēģinājumus, lai attīstītu ražošanas 
procesu un/vai pārbaudītu vielas lietošanas 
jomas;

Or. en

Justification

This amendment clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. Linked to amendments to 
Article 4a, Article 7 and Article 34(4).
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 230
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 22. punkts

22. Produktu un procesa pētniecība un 
attīstība ir jebkāda zinātniska attīstība, kas 
saistīta ar produktu attīstību, vielas tālāku 
attīstību, izmantojot eksperimentālas 
rūpnīcas vai ražošanas izmēģinājumus, lai 
attīstītu ražošanas procesu un/vai pārbaudītu 
vielas lietošanas jomas; 

22. Produktu un procesa pētniecība un 
attīstība ir jebkāda zinātniska attīstība 
(ieskaitot preparātus un izstrādājumus, 
kurus lieto eksperimentālā pārbaudēm 
reālos apstākļos), kas saistīta ar produktu 
attīstību, vielas tālāku attīstību, izmantojot 
eksperimentālas rūpnīcas vai ražošanas 
izmēģinājumus, lai attīstītu ražošanas 
procesu un/vai pārbaudītu vielas lietošanas 
jomas;

Or. it

Justification

The proposed changes specify more clearly that product development also includes 
preparations and articles used in pilot tests under real conditions.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 231
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 23. punkts

23. Zinātniskā pētniecība un attīstība ir 
jebkādi zinātniski eksperimenti, analīze vai 
ķīmiski pētījumi, kuru veikšanas apstākļi 
tiek kontrolēti un apjoms nepārsniedz 1 
tonnu gadā,

23. Zinātniskā pētniecība un attīstība ir 
jebkādi zinātniski eksperimenti, analīze vai 
ķīmiski pētījumi, kuru veikšanas apstākļi 
tiek kontrolēti;

Or. de

Justification

The ceiling of one tonne unduly restricts freedom in the area of science and research.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 232
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 24. punkts

24. Reģistranta lietojums savām vajadzībām
ir konkrētā reģistranta industriālais vai 
profesionālais lietojums;

24. Reģistranta pakļaušanas iedarbībai 
kategorija ir pakļaušanas iedarbībai 
kategorija, kas aptver ikviena reģistranta 
industriālo vai profesionālo lietojumu;

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 233
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 25. punkts

25. Identificētais lietojums ir vielas lietojums 
tīrā veidā vai preparāta sastāvā vai preparāta 
lietojums, ko paredz aktieris piegādes ķēdē, 
ieskaitot lietojumu paša vajadzībām, vai par 
ko tam ir paziņojis rakstiski tiešais 
downstream user un kas ir ietverts drošības 
datu lapā, par kuru attiecīgais pakārtotais 
lietotājs ir informēts;

25. Identificētais lietojums ir vielas 
lietojums, kas ir izteikts, pamatojoties uz 
vielas galvenajām sastāvdaļām, tīrā veidā 
vai preparāta sastāvā vai preparāta lietojums, 
ko paredz aktieris piegādes ķēdē (svītrots),
vai par ko tam ir paziņojis rakstiski tiešais 
downstream user un kas ir ietverts drošības 
datu lapā, par kuru attiecīgais pakārtotais 
lietotājs ir informēts;

Or. it

Justification

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.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 234
Horizontālais grozījums

nevēlams lietojums neatbalstīts lietojums
(Šis grozījums attiecas uz visuaplūkoto  
tiesību aktu tekstu, ieskaitot pielikumus; 
grozījuma pieņemšanai nepieciešami 
tehniski labojumi, kas jāveic visā tekstā)

Or. it

Justification

Replaces the concept of 'undesirable use', which is legally very unclear, with that of 
'unsupported use'. Linked to the amendment to Article 2(26) by the same author.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 235
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 26. punkts

26. Nevēlams lietojums ir pakārtoto 
lietotāju lietojums, pret kuru reģistrants 
iebilst;

26. Neatbalstīts lietojums nozīmē, ka 
lietojumam ir ierobežojumi, kā noteikts 
VIII sadaļā vai lēmumā, kas saistīts ar 
pakļaušanas iedarbībai risku, par 
neiekļaušanu kā identificēto lietojumu. 
Ražotājs un/vai importētājs paziņo par šo 
lēmumu un tā iemesliem saviem lietotājiem 
vismaz 18 mēnešus pirms 21.(1) un (2) 
pantā minēto periodu beigām;

Or. it

Justification

Associates the decision not to support a use with a risk-based approach and not to economic 
factors. The new definition is essential to ensuring that all the safe and identified uses of a 
substance are registered.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer un Erna Hennicot-

Schoepges

Grozījums Nr. 236
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 26. punkts

26. Nevēlams lietojums ir pakārtoto lietotāju 
lietojums, pret kuru reģistrants iebilst;

26. Neatbalstīts lietojums ir pakārtoto 
lietotāju lietojums, pret kuru reģistrants var 
pamatoti iebilst, jo uzskata to par nedrošu 
vai ekonomiski neatbilstošu;

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 237
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 26. punkts

26. Nevēlams lietojums ir pakārtoto lietotāju 
lietojums, pret kuru reģistrants iebilst;

26. Nevēlams lietojums ir pakārtoto lietotāju 
lietojums, pret kuru reģistrants iebilst,
sniedzot zinātniski pamatotus argumentus 
pret šī lietojuma drošību;

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 238
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 26. punkts

26. Nevēlams lietojums ir pakārtoto lietotāju 26. Nevēlama pakļaušanas iedarbībai 
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lietojums, pret kuru reģistrants iebilst; kategorija ir pakļaušanas iedarbībai 
kategorija pakārtoto lietotāju lietojumam, 
pret kuru reģistrants iebilst;

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 239
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 28. punkts

28. Gadā nozīmē kalendārajā gadā, ja nav 
noteikts citādi;

28. Gadā nozīmē kalendārajā gadā. Izņemot 
gadījumus ar jaunām vielām un ja nav 
noteikts citādi, gada kvantitāti aprēķina, 
pamatojoties uz vidējo produkcijas apjomu 
trijos iepriekšējos kalendārajos gados, kuru 
laikā ražotājs veica vielas ražošanu.

Or. it

Justification

The aim is to introduce flexibility into the REACH system to take into account fluctuations in 
production volumes. The amendment also eliminates the risk of a company suddenly having to 
fulfil more stringent or less stringent requirements  resulting from these fluctuations in 
demand. For substances not previously manufactured, only the current year would have to be 
taken into account.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 240
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Tonnāžas pakļaušanas iedarbībai 
ekvivalents norāda aptuveno patērētāju 
pakļaušanu (atsevišķi no ražošanā un 
pārvadāšanā iesaistītajiem strādājošajiem) 
vielas iedarbībai un to aprēķina, reizinot 
gadā uz ražotāju vai importētāju saražotās 
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vai pārvadātās vielas tonnāžu ar gada 
tonnāžas procentiem, kas nosaka patērētāju 
pakļaušanu vielas iedarbībai.

Or. en

Justification

The current priority solely based upon volume cannot be considered a fair indication of 
urgency, nor of potential risk.  The very large number of minerals and ores and other 
naturally derived products will overwhelm the system during the first phase of registration.  
Thus, basing the schedule of registration strictly on the tonnage manufactured or imported 
annually will probably result in a delay in testing man-made chemicals which REACH is 
intended to cover. A definition of TEE is needed, as it is in Article 21.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 241
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. atkritumi ir jebkāda viela, preparāts 
vai izstrādājums, ko aplūko Padomes 
Direktīva 75/442/EEK.

Or. en

Justification

A definition of waste should be included to improve clarity.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 242
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts (jauns)

29.a. ķīmiskie atkritumi ie viela vai 
preparāts, kas rodas ķīmisko vielu 
ražošanas procesā, kuriem nav derīga 
pielietojuma un kuri jālikvidē profesionālā 
ceļā ar uzraugāmu atkritumu pārstrādes 
iekārtu starpniecību, kā paredzēts citos 
tiesību aktos. Ķīmisko vielu atkritumi, kā 
definēts iepriekš, tiek izslēgti no šīs regulas 
noteikumiem.
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Or. en

Justification

In contrast to the current legislation, the REACH proposals do not provide a general 
exemption for waste. It is necessary though to clarify the status of waste in the regulation and 
a definition of waste is required.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta. 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un Sergio Berlato

Grozījums Nr. 243
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Mazi un vidēji uzņēmumi ir tādi 
uzņēmumi, kā definēts 2003. gada 6. maija 
Rekomendācijā 2003/361/EK.

Or. it

Justification

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: 
General Issues.(Vernola and others)

Small- and Medium-Sized Enterprises are liable to be penalised by the REACH System. An ad 
hoc procedure applicable to such entities should therefore be included, and it follows that the 
definitions should include a description of the term that will be used.
This amendment is linked to the amendment introducing a new Article35a. (Foglietta and 
others)

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 244
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a.  Zema riska/zemas pakļaušanas 
iedarbībai industriālais lietojums ir 
industriāls lietojums, kas apliecina, 
apmierinot atbildīgās iestādes dalībvalstī, 
kur noris industriālais lietojums, prasības, 
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zemāko tehniski iespējamo līmeni 
strādājošo pakļaušanai vielu iedarbībai, kā 
arī vielu izplūdi, izmeti vai citu izdalīšanos 
vidē un to, ka tas neradīs vērā ņemamu 
risku strādājošajiem, sabiedrībai vai videi.

Or. en

Justification

A clear definition of low risk/low exposure industrial uses is needed to ensure the clear and 
consistent application of provisions on substances of low risk/low exposure industrial usage 
in Article 57 covering the granting of authorisations. This will assist clear and transparent 
application of the Regulation so that the authorisation of substances will be carried out based 
on the assessment of risks to human health and the environment.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 245
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Vielu saraksts ir saraksts, kas ir 
aģentūras rīcībā un satur datus par katru 
vielu pirms to reģistrācijas, kura iedaļas, 
kas attiecas uz vielu un tās lietojumu ir 
publicētas izvilkumu veidā internetā.

Or. de

Justification

In order to avoid unnecessary, duplicate expenditure, particularly for small and medium-
sized companies, the Agency should bring together data relating to a substance in a substance 
list and, where necessary, request further data.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 246
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. b punkts(jauns)

29.b. Prioritātes līmenis ir viens no trim 
līmeņiem, uz kuriem attiecināma katra 
viela pirmsreģistrācijas un reģistrācijas 
kontekstā atbilstoši toksiskuma, tonnāžas 
līmeņa un lietojuma kritērijiem, kas 
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noteikti Iva pielikumā, un kurš ir 
noteicošais faktors, nosakot laika ietvaru 
darbam ar to, pamatojoties uz risku un 
pieprasīto datu apjomu.

Or. de

Justification

In order, in the context of registration and more particularly pre-registration, to enable 
priority lists to be drawn up on the basis of risk, toxicity and exposure should, in addition to 
total volume, be assessed in accordance with a new Annex IVa.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 247
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. c punkts (jauns)

29.c. Lietojums un pakļaušanas iedarbībai 
kategorija nozīmē kombinētu 
kategorizāciju lietojumam saskaņā ar 
industriālo, profesionālo un patērētāju 
lietojumu un pakļaušanai iedarbībai 
saskaņā ar absorbcijas ceļiem cilvēkiem un 
ceļiem, kādos vielas nonāk vidē, kā arī 
saskaņā ar  pakļaušanas iedarbībai ilgumu 
un biežumu, kā noteikts Iaa pielikumā.

Or. de

Justification

In order to enable a risk-based approach to be taken rather than merely referring to volume, 
use and exposure categories are introduced in accordance with Annex Iaa.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries un Chris Davies

Grozījums Nr. 248
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas 
ir pret iedarbību uzņēmīgi cilvēki, ieskaitot 
jaundzimušos, zīdaiņus, bērnus, grūtnieces, 
ar krūti barojošas mātes, novājinātos un 
cilvēkus ar novājinātu imūnsistēmu, vecāka 
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gadagājuma cilvēkus, cilvēkus ar 
individuālām ģenētiskām uzņēmībām un 
citas identificētās riska grupas.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 249
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas 
ir iedarbību uzņēmīgi cilvēki, ieskaitot 
jaundzimušos, zīdaiņus, bērnus, grūtnieces, 
ar krūti barojošas mātes un vecāka 
gadagājuma cilvēkus.

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 250
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Pakļaušana iedarbībai ir cilvēku vai 
vides saskarsme ar vielām, ko izraisa to 
izdalīšanās parastos vai saprātīgi 
prognozējamos lietošanas apstākļos. Lai 
novērtētu pakļaušanu iedarbībai, to vēlams 
iedalīt pakļaušanas iedarbībai kategorijās, 
ņemot vērā lietojuma atšķirības un ar to 
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saistītā riska kontroles pasākumus. Šīs 
kategorijas vajadzības gadījumā var 
izstrādāt sīkāk, lai veiktu atbilstošu 
pakļaušanas iedarbībai novērtējumu;   

Or. en

Justification

Besides the inherent properties of a substance, the use of and exposure to these substances 
are key elements for REACH. Whereas a definition of use is already given in the proposal, the 
definition of exposure is missing.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 251
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. b punkts(jauns)

29.b. Pakļaušanas iedarbībai kategorija 
nozīmē pakļaušanas iedarbībai modus, ko 
izšķir atkarībā no to ceļa attiecībā uz 
cilvēku (mutes, ādas, ieelpojot), vidi (gaisa, 
ūdens, augsnes, floras un faunas), spēju 
pieņemt pakļaušanas iedarbībai kontroles 
pasākumus (industriāla, profesionāla, 
privāta) un paredzamo pakļaušanas 
iedarbības ilgumu, biežumu un lielumu, kā 
norādīts 1c pielikumā. 

Or. en

Justification

In order to be able to perform an exposure assessment for different uses, definitions of 
exposure categories and exposure scenarios are introduced as well. With the use of exposure 
categories and/or scenarios an exposure assessment can be simplified significantly (see 
attached working document as explanation). In order to be able to have a common 
understanding and structure  for these categories (especially for SMEs), it is necessary to 
describe at least the principles in an Annex to REACH and not to leave it solely to a 
description in a guidance document, as intended by the Commission. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 252
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. c punkts(jauns)

29.c. Pakļaušanas iedarbībai scenārijs ir 
konkrētas pakļaušanas iedarbībai apraksts, 
ko rada noteikts vielas lietojums.

Or. en

Justification

See justification to new point 29b tabled by the same Member.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 253
I sadaļas 2. nodaļas 3. panta 29. a punkts(jauns)

29.a. Augu izcelsmes produkts ir salikta 
viela, kas iegūta, pakļaujot visu augu vai 
daļu no tā fiziskam procesam, kā 
ekstrakcija, destilācija, spiešana, 
sadrumstalošana, attīrīšana, koncentrācija 
vai fermentēšana, kuras sastāvs mainās 
atkarībā no auga veida un sugas, 
apstākļiem, kādos tas audzis un ievākts, kā 
arī izmantotās pārtrādes metodes.

Or. fr

Justification

It seems important to include a precise definition of plant-based product in order to outline a 
framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH.


