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GROZĪJUMI NR. 403 – 593 II DAĻA (II sadaļa)

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, 
novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu (REACH), kas nosaka Eiropas ķimikāliju aģentūras 
izveidi un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. …/… par noturīgiem organiskiem 
piesārņojumiem

Priekšlikums Regulai (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges un Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 403
4. panta 1. punkts

1. Šīs sadaļas noteikumi neattiecas uz 
vielas izmantošanu šādos nolūkos:

svītrots

a) medikamentos, kas paredzēti cilvēkiem 
vai veterināriem mērķiem, saskaņā ar 
Regulu (EEK) Nr. 2309/93, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2001/83/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/83/EK;
b) kā pārtikas piedevu pārtikas produktos 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 
89/107/EEK;
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c) kā garšvielu pārtikas produktos saskaņā 
ar Komisijas Lēmumu 1999/217/EK;
d) kā piedevu barības vielās saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 70/524/EEK;
e) dzīvnieku barībā saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 82/471/EEK.

Or. en

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 404
4. panta 1. punkta e a) daļa (jauna)

ea) augu aizsardzības produktos saskaņā ar 
Padomes Direktīvas 91/414/EEK 1

1OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

Or. en

Justification

To avoid double regulation of substances used in pesticides under both REACH Regulation 
and Directive 91/414/EEC, without removing plant protection products from the overall 
scope of the REACH Regulation.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 405
4. panta 1. punkta e a) apakšpunkts (jauns)

ea) izpētē un attīstībā, tai skaitā zinātniskā 
un uz produktiem un procesu orientētā 
izpētē.

Or. de
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Justification

Research and technological development are the cornerstones of EU competitiveness. The 
overriding importance of research and technological development for Europe justifies the 
exclusion of this area from the REACH registration requirement.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 406
4. panta 2. punkta c a) daļa (jauna)

c a) vielas tīrā veidā vai preparātos, ko 
ražotājs vai importētājs reģistrējis saskaņā 
ar šo sadaļu, un ko cits ražotājs vai 
importētājs Kopienā otrreizēji pārstrādājis, 
uzrādot, ka:
i) viela, kas radusies otrreizējās pārstrādes 
procesā, ir tāda pati, kā tā viela, kas jau 
reģistrēta; un
ii) viņam ir sniegta informācija par 
reģistrēto vielu saskaņā ar 29. un 30. 
pantu.

Or. en

Justification

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 407
4. panta 3. punkts

3. Nemazinot 4., 5. un 6. panta regulējumu, 
2. un 3. pantā neietilpst tādi izolēti 
starpprodukti, kas atrodas vienā un tajā pašā 
vietā vai tiek transportēti.

3. Nemazinot 4., 5. un 6. panta regulējumu, 
3. pantā neietilpst tādi izolēti starpprodukti, 
kas atrodas vienā un tajā pašā vietā vai tiek 
transportēti.
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Or. en

Justification

Intermediates should not be exempted from the obligation to register.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 408
4. a pants (jauns)

4. a pants
Uz produktiem un procesu orientēta izpēte 

un attīstība (PPOIA), uz ko neattiecas 
obligātais nosacījums reģistrēt

1. Uz vielu, kas ražota Kopienā vai 
importēta uz produktiem un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem, 
neattiecas obligātais nosacījums tās 
reģistrēt piecu gadu laikposmā, kā noteikts 
5., 6., 15., 16. un 19. pantā, ar nosacījumu, 
ka ražotājs vai importētājs sniedz Aģentūrai 
šādu informāciju tās noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:
a) ražotāja vai importētāja personas dati;
b) dati par vielu;
c) vielas klasifikācija, ja tāda ir;
d) novērtētais daudzums; un
e) viņa klientu saraksts, ja tāds ir.
Šāda viela nedrīkst būt pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā. Pircēja(-
u) vai reģistrētāja personāls rīkojas ar vielu 
saprātīgi kontrolētos apstākļos. Vielas 
atlikušos daudzumus savāc atpakaļ, lai tos 
iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma vai 
izpētes darbību beigām, kas vien iestājas 
ātrāk.
2. Aģentūra reģistrācijas pieteikumam 
piešķir numuru un reģistrēšanas datumu, 
kas ir arī reģistrācijas pieteikuma 
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iesniegšanas datums Aģentūrā, un 
nekavējoties paziņo šo numuru un datumu 
attiecīgajam ražotājam vai importētājam, 
kā arī nosūta reģistrācijas informāciju, 
numuru un datumu kompetentajām 
iestādēm visās dalībvalstīs, kur šo vielu 
ražo, importē vai izmanto produktiem un 
procesu orientētas izpētes un attīstības 
mērķiem.
3. Pēc ražotāja vai importētāja 
pieprasījuma Aģentūra var pagarināt piecu 
gadu izņēmuma laikposmu vēl par 
maksimāli 10 gadiem, ja tas var pierādīt, ka 
šī laikposma pagarināšana ir pamatota ar 
izpētes un attīstības programmu. Saskaņā 
ar 87. un 89. pantu reģistrētājs var 
pārsūdzēt jebkuru negatīvu slēdzienu šajā 
sakarā.
4. Aģentūra un attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) 
kompetentās iestādes nekad neizpauž 
konfidenciālo informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en

Justification

This amendment encourages product and process oriented research and development by 
simplifying the requirements set out in the proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly. The conditions to be fulfilled while 
doing the research will ensure protection of human health and the environment.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title III as a new Article 4a 
as they contain a general exemption from the duty to register (linked to amendments to article 
3(22), 7 and 34(4)).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 409
4. a pants (jauns)
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4. a pants
Reģistrācijas pieteikums par vielām tīrā 

veidā vai preparātos
1. Ja šajā Regulā nav paredzēts citādi, visi 
ražotāji, kas katru gadu ražo vielu 1 tonnas 
apmērā vai vairāk, vai arī ražo vielu, kas 
atbilst vienam no a)-c) daļā minētajiem 
kritērijiem, iesniedz Aģentūrai reģistrācijas 
pieteikumu.
Ja šajā Regulā nav paredzēts citādi, visi 
importētāji, kas katru gadu importē vai 
ražo vielu, kas ir tīrā veidā vai atrodas 
preparātos, 1 tonnas apmērā, vai arī ražo 
vielu, kas atbilst vienam no a)-c) daļā 
minētajiem kritērijiem, iesniedz Aģentūrai 
reģistrācijas pieteikumu.
a) Vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, atbilst 1. vai 2. kategorijas 
klasifikācijas kritērijiem kā kancerogēnas;
b) vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, atbilst 1. vai 2. kategorijas 
klasifikācijas kritērijiem kā mutagēnas;
c) vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, atbilst 1. vai 2. kategorijas 
klasifikācijas kritērijiem kā toksiskas, tās 
atražojot.
2. Visi polimēru ražotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu 
attiecībā uz vienkāršiem savienojumiem vai 
citām nereģistrētām vielām, kas atbilst 4. a 
panta 1. punkta a)-c) daļā minētajiem 
kritērijiem, vai arī atbilst abiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:
a) šo vienkāršo savienojumu vai citu vielu 
sastāvā ir vismaz 2% polimēru uz svaru;
b) šo vienkāršo savienojumu vai citu vielu 
kopējais daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.
3. Kad iesniedz reģistrācijas pieteikumu, 
Aģentūrai samaksā nodevu.

Or. nl
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Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 410
4. b pants (jauns)

4.b pants
Reģistrācijas pieteikums par vielām, kas 

atrodas vielās
Visi preču ražotāji vai importētāji iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu par 
katru vielu, kas ir šo preču sastāvā, ja viela 
atbilst vienam no 4. a panta (jauna) 1. 
punkta a)-c) daļā minētajiem kritērijiem.

Or. nl

Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package). 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 411
4.c pants (jauns)

4.c pants
Kopā ar reģistrācijas pieteikumu 

iesniedzamā informācija
1. Reģistrācijas pieteikumā, kā to pieprasa 
saskaņā ar 4. a pantu (jaunu), jāietver šāda 
informācija Aģentūras noteiktajā formā 
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saskaņā ar 108. pantu:
a) datus par ražotāju vai importētāju 
saskaņā ar IV pielikuma 1.1 daļu;
b) datus par vielām saskaņā ar IV 
pielikuma 2.1 un 2.2 daļu;
c) informāciju par vielas ražošanu saskaņā 
ar IV pielikuma 3.1 daļu; šī informācija 
atspoguļo visus lietošanas veidus, kādus 
noteicis pieteikuma iesniedzējs;
d) vielas klasifikācija un marķēšana 
saskaņā ar IV pielikuma 4.1 daļu;
e) stabilitātes pakāpe saskaņā ar XII a 
pielikumu (jaunu);
f) bioakumulativitāte saskaņā ar XII a 
pielikumu (jaunu);
g) ekotoksiskums saskaņā ar XII a 
pielikumu (jaunu).
Informācijai par vielu raksturīgajām 
īpašībām jābūt saskaņā ar 12. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.
2. Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz 18 
mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā.

Or. nl

Justification

In addition to the general information about the notifier, the notification must include 
information about the persistence, bioaccumulativity and (eco)toxicity of the substance 
concerned. On the basis of these data the substance will be classified by degree of concern 
(Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 412
4. d pants (jauns)

4. d pants
Izņēmumi attiecībā uz reģistrēšanas 
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pieteikumiem
1. Uz vielām, kas minētas 8. pantā, 
neattiecas 4. a panta 1. punkts.
2. Uz vienkāršiem savienojumiem, ko lieto 
izolētiem starpproduktiem, kas atrodas 
vienā un tajā pašā vietā vai tiek 
transportēti, neattiecas 4. a panta 1. punkts.
3. Uz polimēriem neattiecas 4. a panta 1. 
punkts.

Or. nl

Justification

Substances which were exempted from registration under the REACH proposal do not need to 
be notified either (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 413
4. e pants (jauns)

4. e pants
Vielu klasifikācija pēc svarīguma pakāpes

1. Vielas klasificē pēc svarīguma pakāpes, 
izmantojot šādas četras kategorijas:
a) ļoti augsta svarīguma pakāpe
b) augsta svarīguma pakāpe
c) vidēja svarīguma pakāpe
d) zema svarīguma pakāpe. 
2. Stabilitātes noteikšanai izmanto 
klasifikāciju: „nav raksturīga 
biosadalīšanās”, „raksturīga lēna 
biosadalīšanās”, „raksturīga adaptīva vai 
nepilnīga biosadalīšanās” vai „raksturīga 
viegla biosadalīšanās”.
3. Bioakumulativitātei izmanto BKF 
(biokoncentrācijas faktora) vērtību.
4. Ekotoksiskumam izmanto nenovērotas 
iedarbības koncentrāciju (NOEC).
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5. Vielas ar ļoti augstu svarīguma pakāpi
Vielas, kas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem, klasificē kā vielas ar ļoti augstu 
svarīguma pakāpi:
a) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 5000,
b) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 2000, kā 
arī NOEC ≤ 0.1 mg/L.
6. Vielas ar augstu svarīguma pakāpi
Vielas, kas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem, klasificē kā vielas ar augstu 
svarīguma pakāpi:
a) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 2000, kā 
arī NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
b) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība between 
500 and 1999, kā arī NOEC ≤ 0.1 mg/L,
c) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība ir starp 
2000 un 4999, kā arī NOEC > 0.1 mg/L un  
≤ 1.0 mg/L,
d) vielas, kam raksturīga lēna 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 500, kā 
arī NOEC ≤ 0.1 mg/L,
e) vielas, kam raksturīga adaptīva vai 
nepilnīga biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 
2000, kā arī NOEC ≤ 0.01 mg/L,
f) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 2000, kā 
arī NOEC ≤ 0.01 mg/L.
7. Vielas ar vidēju svarīguma pakāpi
Vielas, kas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem, klasificē kā vielas ar vidēju 
svarīguma pakāpi:
a) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 500, kā 
arī NOEC  > 0.01 mg/L un  ≤ 0.1 mg/L,
b) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 2000, kā 
arī NOEC  > 0.1 mg/L un  ≤ 1.0 mg/L,
c) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība starp 2000 
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un 4999, kā arī NOEC  > 1.0 mg/L,
d) vielas, kam raksturīga lēna 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 500, kā 
arī NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) vielas, kam raksturīga lēna 
biosadalīšanās un NOEC ir  > 0.1 mg/L un 
≤ 1.0 mg/L ,
f) vielas, kam raksturīga lēna 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 2000, kā 
arī NOEC > 1.0 mg/L,
g) vielas, kam raksturīga adaptīva vai 
nepilnīga biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 
2000, kā arī NOEC ≤ 0.01 mg/L,
h) vielas, kam raksturīga adaptīva vai 
nepilnīga biosadalīšanās un NOEC ir > 
0.01 mg/L un ≤ 1.0 mg/L,
i) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 2000, kā 
arī NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
j) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un NOEC ir > 0.01 mg/L un  
≤ 0.1 mg/L,
k) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un BKF vērtība ≥ 100, kā 
arī NOEC > 0.1 mg/L un  ≤ 1.0 mg/L.
8. Vielas ar zemu svarīguma pakāpi
Vielas, kas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem, klasificē kā vielas ar zemu 
svarīguma pakāpi:
a) vielas, kam nav raksturīga 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 2000, kā 
arī NOEC  > 1.0 mg/L,
b) vielas, kam raksturīga lēna 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 2000, kā 
arī NOEC  > 1.0 mg/L,
c) vielas, kam raksturīga adaptīva vai 
nepilnīga biosadalīšanās un NOEC ir  > 1.0 
mg/L,
d) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un BKF vērtība < 100, kā 
arī NOEC > 0.1 mg/L un ≤ 1.0 mg/L,
e) vielas, kam raksturīga viegla 
biosadalīšanās un NOEC ir  > 1.0 mg/L.
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Or. nl

Justification

Substances must be classified by degree of concern on the basis of persistence, 
bioaccumulativity and (eco)toxicity (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 414
5. panta 1. punkts

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo 1 vai vairākas 
tonnas vielas, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo vielu ar ļoti 
augstu svarīguma pakāpi, neatkarīgi no tās 
daudzuma, vai 1 vai vairākas tonnas citas 
vielas, Aģentūrai jāiesniedz reģistrācijas 
pieteikums.

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē vielu ar ļoti 
augstu svarīguma pakāpi vai 1 vai vairākas 
tonnas citas vielas vai nu tīrā veidā vai arī 
preparātā, Aģentūrai jāiesniedz reģistrācijas 
pieteikums.

Or. nl

Justification

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

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 415
5. panta 1. punkts

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo 1 vai vairākas 

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo 1 vai vairākas 
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tonnas vielas, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

tonnas vielas, Aģentūrai iesniedz 
pieteikumu reģistrācijai.

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums. 

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai iesniedz pieteikumu
reģistrācijai un visu pieejamo informāciju.

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 416
5. panta 1. punkts

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo 1 vai vairākas 
tonnas vielas, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu ražo 10 vai vairākas 
tonnas vielas, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums. 

1. Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 10 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums.

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 417
5. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā vai 
arī preparātā, Aģentūrai jāiesniedz 
reģistrācijas pieteikums. 

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu importē 1 vai 
vairākas tonnas vielas vai nu tīrā veidā, 
preparātā vai arī produktos, Aģentūrai 
jāiesniedz reģistrācijas pieteikums.

Or. en

Justification

Produkti ļoti lielā mērā rada ietekmi uz ķimikālijām. Lielākā daļa produktu, ko pārdod ES, ir 
importēta. Vielu pievienošanu ES ražotajiem produktiem nosaka vispārējas reģistrēšanas 
prasības, bet uz importētiem produktiem šīs prasības neattiecas. Nav pamata ierobežot 
reģistrēšanu attiecībā uz vielām, ko importē un/vai kas atrodas preparātos. Šo produktu 
importētājiem jāsniedz garantija, ka vielas tajos atbilst tām pašām prasībām, kas attiecas uz 
ES ražotajos produktos izmantotajām vielām. Tas radītu godīgu konkurenci starp ES 
ražotājiem un importētājiem.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 418
5. panta 1. punkta 2. a apakšpunkts (jauns)

Ciktāl šajā Regulā nav paredzēts citādi, 
visiem, kas katru gadu saražo vai importē 1 
vai vairākas tonnas produktu, kā sastāvā ir 
viela vai nu tīrā veidā vai arī preparātā, ja 
paredzēts, ka šī viela atdalīsies no preces 
saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem, 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas 
pieteikumu.

Or. en

Justification

Produktam, kas paredzēts vielas izlaišanai, piem., tintes kasetnēm vai ugunsdzēšanas 
aparātiem, jāpiemēro pienācīgas prasības. Šos pašus noteikumus jāpiemēro minētajām 
vielām, neskatoties uz to, ka tās atrodas traukā vai ir iepakotas pirms laišanas tirgū. Ja to 
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negrozīs, uz minētās kategorijas produktiem attieksies mazākas prasības nekā uz pārējām 
precēm.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 419
5. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Šī panta 1. punkts neattiecas uz vielu, 
kuras koncentrācija preparātā ir 0,1% vai 
mazāk.

Or. en

Justification

Vajag uzlabot REACH praktisko pielietojumu attiecībā uz importētājiem, kam var rasties 
nopietnas grūtības iegūt informāciju par vielām, kas preparātos ir ļoti nelielā daudzumā un 
rezultātā veidotu nesamērīgas izmaksas. Importētāji var būt arī ES ražotāji vai lejupējie 
lietotāji, kam preparāti nepieciešami kā galvenā to produktu sastāvdaļa.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 420
5. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Saskaņā ar 1. punktu Aģentūrā 
nereģistrē vielu, kā koncentrācija preparātā 
ir mazāka par šādu daudzumu 
minimālajiem apjomiem:
a) piemērojamiem koncentrācijas 
daudzumiem, kā noteikts Direktīvas 
1999/45/EK 3. panta 3. punkta tabulā;
b) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā;
c) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
1999/45/EK II pielikuma B. daļā;
d) koncentrācijas daudzumu 
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ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
1999/45/EK III pielikuma B. daļā;
e) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti vienotā ierakstā 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitē, kas 
izveidota saskaņā ar X sadaļu;
f) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā 
minētajiem kritērijiem.

Or. en

Justification

1. To be consistent with the same requirement in article 13 (2) for the chemical safety report 
on substances present in preparations.

2.  In the absence of such limits, which lead to the classification of a preparation as 
dangerous, importers would have to analyse each preparation, or obtain the relevant data 
from their supply chain, for low levels of, potentially, an endless list of substances.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 421
5. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Saskaņā ar 1. punktu nepieprasa 
reģistrēt vielu, kā koncentrācija preparātā 
ir mazāka par šādiem noteiktiem 
minimālajiem apjomiem:
a) piemērojamiem koncentrācijas 
daudzumiem, kā noteikts Direktīvas 
1999/45/EK 3. panta 3. punkta tabulā; 
b) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā;
c) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā 
minētajiem kritērijiem.

Or. de
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Justification

Incorporation of the limit values laid down for substances and preparations in Article 13. 
Without such limit values, even the smallest traces of chemicals, traces which pose no risk to 
the environment and health, would have to be registered. This is disproportionate. Steps must 
be taken to ensure that only substances which are present in preparations above specific 
concentrations need to be registered.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 422
5. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

3. Visi polimēru ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
nereģistrētai(-ām) vienkāršu savienojumu 
vielai(-ām) vai citai(-ām) vienkāršu 
savienojumu vielai(-ām), ja ir ievēroti šādi 
divi nosacījumi:

3. Visi polimēru ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
nereģistrētai(-ām) vienkāršu savienojumu 
vielai(-ām) vai citai(-ām) vienkāršu 
savienojumu vielai(-ām), ja ir ievēroti šādi 
divi nosacījumi, izņemot gadījumu, ja šie 
vienkāršie savienojumi veidojušies 
sintezējoties un tos nevar izolēt:

Or. fr

Justification

Some monomers are formed in this way and cannot, therefore, be isolated.

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

Grozījums Nr. 423
5. panta 3. punkts

Visi polimēru ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
nereģistrētai(-ām) vienkāršu savienojumu 
vielai(-ām) vai citai(-ām) vienkāršu 
savienojumu vielai(-ām), ja ir ievēroti šādi 
divi nosacījumi:

Visi polimēru ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
nereģistrētai(-ām) vienkāršu savienojumu 
vielai(-ām) vai citai(-ām) vienkāršu 
savienojumu vielai(-ām), izņemot gadījumu, 
ja šie vienkāršie savienojumi veidojušies 
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sintezējoties un tos nevar izolēt, ja ir 
ievēroti šādi divi nosacījumi:

a) šo polimēru sastāvā ir 2% vai vairāk šādu 
vienkāršo savienojumu vai citas(-u) vielas(-
u), ņemot vērā svaru attiecību;

a) šo polimēru sastāvā ir 2% vai vairāk šādu 
vienkāršo savienojumu vai citas(-u) vielas(-
u), ņemot vērā svaru attiecību;

b) šādu vienkāršo savienojumu vai citas(-u) 
vielas(-u) kopējais daudzums katru gadu ir 1 
tonna vai vairāk.

b) šādu vienkāršo savienojumu vai citas(-u) 
vielas(-u) kopējais daudzums katru gadu ir 1 
tonna vai vairāk.

Nereģistrētas vienkāršo savienojumu vielas 
vai citas nereģistrētās vielas ir tādas, ko 
ražotājs, kas šādas vielas piegādā polimēru 
ražotājam, nav reģistrējis.
Taču, ja šajā sakarā sākotnējais ražotājs 
vai izraudzītais pārstāvis ir reģistrējis 
vienkāršo savienojumu vielas vai citas 
nereģistrētās vielas, polimēru ražotājs var 
izmantot šo reģistrāciju ar nosacījumu, ka 
reģistrētājs atzīmējis, ka to var izmantot 
polimēru ražošanā.

Or. it

Justification

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles set out in Title II: Registration of substances.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 424
5. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) šādu vienkāršo savienojumu vai citas(-u) 
vielas(-u) kopējais daudzums katru gadu ir 1 
tonna vai vairāk.

b) šādu vienkāršo savienojumu vai citas(-u) 
vielas(-u) kopējais daudzums katru gadu ir 
10 tonnas vai vairāk.

Or. de
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Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).

Grozījumu iesniedza Werner Langen un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 425
5. panta 3. a punkts (jauns)

3.a Uzskata, ka polimēri, kas ir reģistrēti 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, ir 
reģistrēti šīs sadaļas nozīmē. Aģentūra 
piešķir tiem reģistrācijas numuru viena 
gada laikā no šīs Regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Justification

Protection for new polymers which have already been registered (Langen).

Registrations for substances which have already been notified will remain valid and the 
exemption rules for intermediaries may be applied to non-registered monomers or other non-
registered substances containing such polymers (Grossetête).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 426
5. panta 3. b punkts (jauns)

3.b Visi polimēru ražotāji un importētāji 
pieteikumu Aģentūrai iesniedz arī tad, ja 
nereģistrēti vienkārši savienojumi vai citas 
nereģistrētās vielas ir ar ļoti augstu 
svarīguma pakāpi.

Or. nl
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Justification

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

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 427
5. panta 4. punkts

4. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz, 
samaksājot nodevu, ko noteikusi Aģentūra.

4. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz, 
samaksājot nodevu, ko noteikusi Aģentūra. 
Šī nodeva nav jāmaksā par vielu 
reģistrēšanu, kas ir robežās no 1-10 
tonnām un kuru bīstamas vielas 
dokumentos ir ietverta visa V pielikumā 
minētā informācija.

Or. en

Justification

This amendment shall encourage the submission of a full data set for substances between 1 
and 10 tonnes. 
It is the first piece of a whole set of amendments establishing a more flexible system for 
substances which will be registered in quantities of 1 to 10 tonnes. The system will identify 
priority substances for which more information than in the Commission proposal will be 
generated for the benefit of health and environment while at the same time reducing the 
overall costs on SMEs and making it more proportionate.

The system proposed hereby for 1 to 10 tonnes starts, at the stage of registration, with a 
collection of all available hazard information, and some basic exposure information, based 
on exposure categories. These two elements in the registration dossier will:

– firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets for 
substances classified as dangerous and better quality guidance on safe use for substances 
not classified as dangerous. This will improve the protection of human health and the 
environment compared to the situation today,

– secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could 
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pose a high risk to human health and the environment for which more information will 
have to be generated.

To encourage the submission of all available information, no registration fee will be required 
for a complete set of hazard data as specified in a modified Annex V, including information 
on acute toxicity and biodegradation which is not required under the Commission proposal.

At the second stage of the proposed system for 1 to 10 tonnes, the Agency will perform a 
screening of the submitted registration dossiers for which not all the information set out in the 
modified Annex V is available to identify substances that could pose a high risk. Screening 
criteria are set out in these amendments, and further criteria may be added by the Agency at a 
later stage. For the substances identified as a result of the screening, the missing hazard 
information to complete the Annex V dataset will need to be generated and submitted to the 
Agency by the registrants. If there is more than one enterprise manufacturing or importing 
the same substance, only one dataset will be required and the cost will be shared. For 
substances not identified in the screening this information will not be required.

Thus, the system will provide more information for high risk substances and avoid wasting 
scarce resources on other substances which are of much lower concern. Thereby, resources 
will be more usefully targeted.

These amendments are inspired by the main ideas of the proposal developed by Malta and 
Slovenia and should be seen in continuity with the approach proposed for the volume ranges 
10t to 100t, and over 100t, within the overall goal of sustainable development.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un Sergio Berlato

Grozījums Nr. 428
5. panta 4. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Nodevai jābūt atbilstošai attiecīgajam 
reģistrācijas dokumentu veidam.

Or. it

Justification

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II: 
Registration of substances.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 429
5. panta 4. a punkts (jauns)

4.a Visus reģistrācijas pieteikumus 
objektīvi pārbauda pirms to iesniegšanas 
Aģentūrai, un pārbaudes pārskatu tai 
iesniedz kopā ar reģistrācijas pieteikumu. 
Šī pārbaude nodrošina to, ka reģistrācija ir 
pilnīga un labā kvalitātē. Pārbaudi veic 
organizācija, kas nekādā veidā nav saistīta 
ar reģistrācijas pieteicēju, lai arī izmaksas 
sedz pēdējais. Aģentūra nosaka vadlīnijas 
šādām kvalitātes pārbaudēm.

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, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 430
5. a pants (jauns)

5. a pants
Reģistrācijas pieteikums vielām mazos 

apjomos
1. Visi, kas katru gadu ražo vai importē 
vielu daudzumos no 10kg līdz 1 tonnai, 
Aģentūrai iesniedz šīs vielas reģistrācijas 
pieteikumu.
2. Pieteikumā par vielu, kas katru gadu ir 
daudzumos no 10kg līdz 1 tonnai, ietver 
šādu informāciju Aģentūras noteiktajā 
formā saskaņā ar 108. pantu, ciktāl
ražotājam ir iespēja to iesniegt bez nekādas 
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papildu pārbaudes:
a) datus par ražotāju, kā noteikts IV 
pielikuma 1. sadaļā;
b) dati par vielu, kā noteikts IV pielikuma 
2.1. sadaļā;
c) vielas klasifikācija;
d) visa pieejamā pašreizējā informācija par 
vielas fizikāli ķīmiskām īpatnībām un 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

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 about the total 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 ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 431
6. pants

6. pants Šis pants ir svītrots

Or. en

Justification

Linked to the amendment inserting articles into Article 5(1) by the same authors. 
The provisions suggested in article 6 are de facto only relevant for import articles, as the use 
of substances in EU manufactured articles is already covered by the general registration 
requirements. However, the provisions for importers  are very weak, unclear, create an 
unequal playing field between importers and EU manufacturers, as importers can benefit 
from the registration by EU manufacturers, and they only apply after 11 years. This article 
should therefore be deleted in combination with a general requirement to register substances 
in articles.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 432
6. pants

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šīs vielas daudzums katrā precē katru 
gadu pārsniedz 1 tonnu vienam ražotājam 
vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

b) šīs vielas koncentrācijas daudzums 
pārsniedz 0,1% uz svaru ikvienas preces 
katrā atsevišķā sastāvdaļā;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) uz šo vielu neattiecas reģistrēšanas 
prasību izņēmumi.

2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

2. Regulas 1. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 

3. Vielas, preparātus un preces, kas 
neatbilst 1. punkta noteikumiem, nevar 
ražot vai importēt.
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kur ietilpst:
a) dati par ražotāju vai importētāju un tā 
kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 18. 
panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.

4. Laikposmus, kas noteikti 21. panta 1.-3. 
punktā, piemēro šī panta 1. punktam.

5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz 
vielām, ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

5. Noteikumus 1. punkta īstenošanai 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.
7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas 
pasākumus pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Or. it

Justification

The Commission proposal European products scant protection against unfair competition 
from countries outside the EU. Imports of some articles and substances that are not subject to 
the rules with which those produced within the EU must comply would thus be favoured since 
a product subjected to fewer controls would cost less and could be manufactured from a 
wider range of materials.
Therefore, the 'hidden' substances in articles should be regulated in the same way as the 
declared substances, which means that there should also be a reference to the quantity of a 
substance in each article and to the 0.1% criterion.
Furthermore, REACH's scope should not be confined to substances classified as dangerous in 
accordance with Directive 67/548/EEC and those released under 'reasonably foreseeable 
conditions'.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 433
6. pants

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja katrai 
vielai ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos,
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šīs vielas daudzums katru gadu pārsniedz
1 tonnu katrā precē vienam ražotājam vai 
importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

b) šīs vielas koncentrācijas daudzums 
pārsniedz 0,1% uz svaru ikvienas preces 
katrā atsevišķā sastāvdaļā;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) uz šo vielu attiecas prasība to reģistrēt.

2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam ir 
paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, kur 
ietilpst:
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a) dati par ražotāju vai importētāju un tā 
kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 18. 
panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.
5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

2. Regulas 1. punkts neattiecas uz vielām, 
ko nolūkā lietot preces ražošanā jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

3. Preces, kas neatbilst 1. punkta 
nosacījumiem, nevar ne ražot, ne importēt.

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

4. Termiņi, kas noteikti 21. panta 1.-3. 
punktā neattiecas uz 1. punktu.

Or. de

Justification

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.

The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.
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Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 434
6. pants

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā,

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) ja tā ir šo preču sastāvā daudzumos, kas 
katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, un

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) tā atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK; 
un

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) preces lietošanas gaitā vielai jāizdalās no 
tās.

2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 
kur ietilpst:
a) dati par ražotāju vai importētāju un 
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tā kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 
18. panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.
5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

2. Regulas 1. punkts neattiecas uz vielām, 
kas likumīgi reģistrētas šādas lietošanas 
nolūkiem.

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

3. Regulas 1. punktu piemēro 3 mēnešus pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā termiņa beigām.

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

4. Visus 1.-3. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Justification

The obligations of the producer or importer of the article must be clarified so that the 
circumstances to be considered when assessing whether a release is “intended” are clear. 
The definition of “use” in the draft regulation is so broad that virtually any activity 
associated with the article, such as end use disposal, misuse of the article, repair activities, 
and uses warned against may have to be taken into account if the “normal and reasonably 
foreseeable” language is retained.

Section 6(2) requires the notification of unintended releases of substances from articles if 
certain conditions are met. The spectre of unintended release from articles will trigger 
extensive, time consuming and costly analysis with little real reduction of impact on human 
health or the environment.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 435
6. pants

Vispārējs obligāts nosacījums reģistrēt 
vielas, kas atrodas precēs

Vispārējs obligāts nosacījums reģistrēt 
vielas, kas atrodas precēs

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

Prasība sniegt informāciju par dažām 
vielām, kas kalpo kā sastāvdaļas, attiecas 
uz precēm, kas uzskaitītas XX pielikumā. 
Informācija jāsniedz tikai par tām vielām, 
kas uzskaitītas YY pielikumā. Ja 
nepieciešams, informāciju par šīm 
īpašajām vielām, kas ir īpašu preču sastāvā, 
sniedz visiem, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā, un izveido pieejamu vispārējai 
sabiedrībai ar Interneta vai marķējuma, 
kas atrodas uz attiecīgās preces, palīdzību.

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem. 
2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
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viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 
kur ietilpst:
a) dati par ražotāju vai importētāju un tā 
kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 18. 
panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.
5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz 
vielām, ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.
6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.
7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas 
pasākumus pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā noteikto procedūru.

Or. de

Justification

The costly, but in all likelihood inefficient, registration procedure for certain substances in 
articles should be replaced by a labelling or publication requirement applicable only to 
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certain articles and certain substances. 

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

Grozījums Nr. 436
6. pants

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

ca)  viela ir šīs preces sastāvā 
koncentrācijas daudzumos, kas ir lielāki 
par turpmāk noteiktajiem minimālajiem 
koncentrācijas daudzumiem:
i) piemērojamiem koncentrācijas 
daudzumiem, kā noteikts Direktīvas 
1999/45/EK 3. panta 3. punkta tabulā;
ii) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā;
iii) koncentrācijas daudzumu 

ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
1999/45/EK II pielikuma B. daļā;
iv) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti Direktīvas 
1999/45/EK III pielikuma B. daļā;
v) koncentrācijas daudzumu 
ierobežojumiem, kas doti vienotā ierakstā 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitē, kas 
izveidota saskaņā ar X sadaļu;
vi) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā 
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minētajiem kritērijiem.
2.) Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 
kur ietilpst:
a) dati par ražotāju vai importētāju un 
tā kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 
18. panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.
5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

2. Regulas 1. punkts neattiecas uz vielām, ko 
šādas lietošanas nolūkiem jau ir reģistrējis 
tas, kas darbojas piegādes ķēdes augšgalā.

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 3. Regulas 1.-2. punktu piemēro 3 mēnešus 
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pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

4. Visus 1.-3. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Justification

The provisions concerning substances in finished articles are a critical issue as they will have 
a substantial impact on the competitiveness of European downstream user industries. In the 
interest of pursuing EU Lisbon Agenda and of ensuring a high level of environment 
protection, article 6 needs to be amended.
The Commission provision leads to significant trade implications and provides a strong 
incentive to produce articles outside the EU.
The amendment brings  the provisions of article 6, in line with the requirements for 
substances and substances in preparations (Article 13.7) and authorisation requirements (Art 
53.7) within REACH, as well as with the threshold values incorporated in other community 
legislation where similar thresholds are applied (67/548/EEC, 1999/45/EC).

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 437
6. pants

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šajās precēs, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem;
ca) šo vielu šādas lietošanas nolūkiem nav 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 2. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
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vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu visām vielām, kas ir šo preču 
sastāvā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

b) Aģentūrai ir pamatotas aizdomas, ka:

i) viela no šīs preces izdalās un
ii) vielas izdalīšanās no šīs preces rada 
risku cilvēku veselībai vai videi;

c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;

c) šī viela nav reģistrēta šādas lietošanas 
nolūkiem.

d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.
3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 
kur ietilpst:
a) dati par ražotāju vai importētāju un tā 
kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 18. 
panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..
4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.
5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz 
vielām, ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.
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6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

3. Regulas 1.-2. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

4. Visus 1.-4. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Justification

The proposal wording is unclear as regards when an article is said to "contain" a given 
substance or the substance "is present" in the article. Such wording should be consistent, and 
the deleted of the word "contained" thus constitutes a clarification. The term "article type" is 
not defined in the proposal and should be deleted to avoid legal uncertainty. The addition to 
Article 6.1 clarifies that information on substances in articles is communicated down the 
supply chain if the production of an article is an intended use. This should be specified in 
Article 6.1 rather than in Article 6.5.

Article 6.2 deals with substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes the Agency’s decision to request a registration, thus to clarify a 
case of concern, dependent on a “ self-complaint” by the producer or importer of the articles 
under Article 6.2. The Agency should be empowered to demand this information on suspicion 
of risk (this also ensures compatibility with WTO provisions). The notification step is 
superfluous in such situations.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 438
6. panta 1. punkts

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Aģentūra var lemt par to, ka preču 
ražotāji vai importētāji reģistrē vielas, kas ir 
šo preču sastāvā saskaņā ar šo sadaļu, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam,

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) Aģentūrai ir pamatotas aizdomas, ka:
i) viela no šīs preces izdalās un
ii) vielas izdalīšanās no šīs preces rada 
risku cilvēku veselībai vai videi.
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c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) šī viela nav reģistrēta attiecīgās 
lietošanas nolūkiem.

Or. sv

Justification

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 439
6. panta 1. punkts

Vispārējs obligāts nosacījums reģistrēt 
vielas, kas atrodas precēs

Vispārējs obligāts nosacījums paziņot par 
atļautām ķimikālijām, kas atrodas precēs

1. Visi preču ražotāji vai importētāji
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču kategoriju ražotāji saskaņā ar 
2. punktu Aģentūrai paziņo par vielām, kas 
ir šo preču sastāvā virs minimālā 
koncentrācijas līmeņa, ja ir ievēroti 54. 
panta a)-e) daļā noteiktie kritēriji vai ir 
identificētas saskaņā ar 54. panta f) daļu.

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

Or. en

Justification

Article 6 should provide the legal framework for developing workable tools to manage the use 
of high risk chemicals in consumer articles. Rather than identifying if and to what extent  
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chemicals meeting the criteria of Article 54 are being released or likely released and having 
an adversely affect on human health or the environment, REACH should aim at managing the 
use of such chemicals contained in consumer articles regardless on tonnage and where the 
product is sourced. The notification process will be applicable 6 years after REACH comes 
into force and be based on  guidance notes, which will be phased in on a voluntary basis 3 
years after REACH comes into force. The article type and the minimum concentration levels 
should be addressed and defined in the guidance notes. The development of the guidance and 
the aim of the notification procedure is to fill current knowledge gaps (i.e. at the moment 
there is very little information available throughout the product supply chain)  and provide an 
overview of the use of high risk chemicals by product category.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 440
6. panta 1. punkts

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) šī viela šajās precēs vai to homogēnos 
materiālos atrodas koncentrācijas 
daudzumos, kas pārsniedz 0,1%.

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. The reference to 
'article type' is not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair 
without arms - is it one article type or two?). The total mass of imported articles represents 
the only clear reference. This basis has also been chosen for substances and preparations. 
The limitation of the registration requirement to hazardous substances in articles intended to 
be released is far too limited, as hardly any articles qualify for this. All hazardous substances 
present in articles above a certain concentration should be subject to registration. 
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 441
6. panta 1. punkts

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi: 

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi t: 

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) šī viela atbilst 54. panta a)-e) daļa 
minētajiem kritērijiem vai ir identificēta 
saskaņā ar 54. panta f) daļu;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

Or. en

Justification

To avoid a situation where producers of articles within the EU suffer major competitive 
disadvantages in relation to importers of articles to the EU, it is necessary to introduce a 
limited registration requirement in REACH for substances in articles.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 442
6. panta 1. punkts

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja šī viela ir 
šajās precēs kumulatīvos daudzumos vairāk 
par 1 tonnu vienam ražotājam vai 
importētājam gadā.

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos,
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kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

Or. en

Justification

The weakest component is the tonnage limit of 1 tonne chemical per article type. This will 
create a legal nightmare in any attempt at enforcement, as importers will be able to divide 
their imports into numerous article types (red chairs, blue chairs), and argue that the 1 tonne 
threshold is not being breached by any individual article type. We consider that public health 
and the environment would be better protected if the registration threshold for chemicals in 
imported articles were calculated per importer rather than per article type, as occurs with 
substances and preparations (Jørgensen and others) .

Health and the environment will be better protected if the registration threshold is defined on 
the basis of the cumulative quantities imported by each importer, rather than on the basis of 
the quantities for each article type. The deletion of the condition relating to the possible 
release of the substance by the product will facilitate the application of this provision and 
increase legal security. Finally, the scope of the provisions governing the registration of 
substances in imported products must be similar to that laid down for substances produced in 
the EU (Ferreira and others).

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 443
6. panta 1. punkts

Visi preču ražotāji vai importētāji Aģentūrai 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu vielai, kas 
ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

Visi preču ražotāji vai importētāji Aģentūrai 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu vielai, kas 
ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu kumulatīvi pārsniedz 1 tonnu 
vienam ražotājam vai importētājam, katru 
preču veidu izvērtējot atsevišķi;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
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bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK; bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

Or. el

Justification

Covers separate imports in small quantities and avoids misinterpretation of terms.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Grozījums Nr. 444
6. panta 1. punkts

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi: 

1. Visi preču ražotāji vai importētāji 
Aģentūrai iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
vielai, kas ir šo preču sastāvā, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi: 

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, un

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK; 
un

c) ir paredzēts, ka šī viela atdalīsies no 
preces saskaņā ar normāliem un pietiekami 
paredzamiem lietošanas nosacījumiem.

c) precei sevišķi paredzēta funkcija ir vielas 
izdalīšanās no tās saskaņā ar normāliem un 
pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem; un

ca) Minētās vielas ir šīs preces sastāvā
koncentrācijas daudzumos, kas ir vienādi 
vai lielāki par jebkuriem turpmāk 
noteiktajiem minimālajiem daudzumiem:
i) koncentrācijas daudzumiem, kas doti 
Direktīvas 67/548/EK I pielikumā, vai
ii) koncentrācijas daudzumiem, kas doti 
Direktīvas 1999/45/EK II pielikuma A. un 
B. daļā, ja Direktīvas 67/548/EK I 
pielikumā konkrētajai vielai nav uzskaitīti 
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koncentrācijas ierobežojumi.
iii) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā 
minētajiem kritērijiem.

Or. en

Justification

1(a) As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty. 
1 (c) The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.
1(ca) The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts
of a classified substance has to be considered. A producer/ importer would have to know all 

the substances that theoretically may be present at the lowest concentration in all articles. 
This would make article 6 totally unworkable, since producers/importers would not have this 
information and the authorities could not check trace amounts of substances in the millions of 
articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability. 
Declarations are limited to substances which concentration is above the threshold. This is in 
line with the current Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project 
itself (article 13.2 and Art 53.7) for substances in preparations (registration) and substances 
of high concern (authorisation), Article 13.2 and 53.7 already use the proposed thresholds to 
establish that under such limits a substance in a preparation is no longer dangerous (why 
should this not apply to articles?).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 445
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 10 tonnas vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi; preces, kas ir 
līdzīgas to vielu nozīmē, kas ir to sastāvā, 
reģistrācijas dokumentos var vērtēt kopā;

Or. de

Justification

1. See justification for the amendment to Article 2(1).
2.Instead of introducing a new, vague concept (article type), for the purposes of 
standardisation provision should be made for the joint assessment of similar substances in the 
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registration file. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 446
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, katru preču 
veidu izvērtējot atsevišķi;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, vai arī ir 
izmantotas vielas ar ļoti augstu svarīguma 
pakāpi, katru preču veidu izvērtējot 
atsevišķi;

Or. nl

Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 447
6. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Šī panta 1. punkta a) daļu nepiemēro 
tām vielām, kas kā piedevas pievienotas 
tabakas izstrādājumiem Direktīvas 
2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu 2. panta 1. 
punkta un 2. panta 5. punkta nozīmē.

Or. en

Justification

The usual quantity restriction of 1 tonne for chemical substances should not be applied for 
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substances which are added to tobacco. Otherwise tobacco manufacturers could circumvent 
the obligation to register by adapting their production system and using only those chemicals 
and their derivatives which volume amounts to less than 1 tonne. The exposure scenario and 
the noxious effect of these chemicals, therefore, justify the removal of the quantity restriction 
for substances added to tobacco and tobacco products.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Evangelia Tzampazi 
+ Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller +  Christofer Fjellner + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 448
6. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar 3. punktu visi preču ražotāji 
vai importētāji paziņo Aģentūrai par visām 
vielām, kas ir to sastāvā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

svītrot

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;
b) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam 
ir paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;
d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.

Or. en

Justification

The paper and the paper recycling will not be able to meet the requirements of Article 6(2) 
for all possible remaining substances left over in the paper, since every batch of paper would 
have to be tested for the presence of any impurity that may meet the criteria of Article 6(2). 
This is not technically or economically feasible. In effect, the REACH Regulation seems to 
assume that manufacturers of articles deal with standardised products (as suggested by the 
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reference to “article type” in Article 6(1)). Paper products, however, routinely vary in 
composition (Ouzky).

This follows from the  amendment on Article 6 (1) (Davies, Ries).

Creates confusion and misunderstanding of definitions. (Tzampazi).

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO. 
(Fjellner).

It will be easier for importers and producers to apply the provisions concerning the 
registration of substances contained in imported products if the distinction between products 
containing 'substances likely to be released' and those containing substances in connection 
with which 'the producer or importer knows, or it is made known to the producer or importer, 
that the substance is likely to be released' is done away with. Producers, importers, 
distributors and retailers will all benefit from this increased legal security (Ferreira, 
Lienemann).

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current provisions of 
REACH on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. Moreover, the condition of potential adverse affect is far 
too subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure 
to chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1) (Hassi).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 449
6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam;

a) šī viela ir šo preču sastāvā daudzumos, 
kas katru gadu pārsniedz 1 tonnu vienam 
ražotājam vai importētājam, vai arī ir 
izmantotas vielas ar ļoti augstu svarīguma 
pakāpi;

Or. nl
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Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 450
6. panta 2. punkta c) un d) daļa

c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam ir 
paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces saskaņā ar normāliem 
un pietiekami paredzamiem lietošanas 
nosacījumiem, lai arī nav paredzēts, ka šī 
viela atdalīsies no preces;

c) ražotājs vai importētājs zina vai arī tam ir 
paziņots par to, ka šī viela, iespējams, 
atdalīsies no preces, lai arī nav paredzēts, ka 
šī viela atdalīsies no preces;

d) vielas daudzums, kas atdalās no preces, 
var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai 
vidi.

Or. en

Justification

The last condition is not possible to apply in practice and should therefore be deleted. It is not 
reasonable to assume that the importer can judge if the quantity released will have an 
adverse effect on human health or the environment.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + Evangelia 
Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Grozījums Nr. 451
6. panta 3. punkts

3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, 
kur ietilpst:

svītrot
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a) dati par ražotāju vai importētāju un tā 
kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs(-i), kā noteikts 18. 
panta 1. punktā, ja tāds(-i) pieejams(-i);
c) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;
d) vielas klasifikācija;
e) īss preces lietošanas apraksts;
f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..

Or. en

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision (Hassi).

Creates confusion and is superfluous (Tzampazi)

In keeping with the amendment to Article 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 452
6. panta 3. punkta ievada teikums un a) daļa

3. Ja ievēro 2. punkta noteikumus, jāiesniedz 
šāda informācija Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu, kur ietilpst:

3. Ja ievēro 1. punkta noteikumus, 
jāiesniedz šāda informācija Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu, kur 
ietilpst:

a) dati par ražotāju vai importētāju un tā
kontaktinformācija;

a) viņa dati un kontaktinformācija;

Or. en
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Justification

It follows from the amendment in Article 6 (1) that REACH should aim at creating a 
framework for controlling the use of chemicals, which fulfils the criteria referred to in 
REACH Article 54 (a-e) or has been identified in accordance with Article 54  (f), contained in 
articles whether the article is manufactured or imported into the Community market.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 453
6. panta 3. punkta f) apakšpunkts

f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 1-
10 tonnas, 10-100 tonnas, utt..

f) vielas tonnāžas intervāls, piem., 0-1 
tonna, 1-10 tonnas, 10-100 tonnas un vairāk 
nekā 1000 tonnas.

Or. nl

Justification

This is more complete, specifying all the tonnage ranges (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 454
6. panta 3. punkta f) a apakšpunkts (jauns)

fa) svarīguma pakāpe.

Or. nl

Justification

The Agency must also be informed of the degree of concern (Blokland priority package).
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi + Satu 
Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 455
6. panta 4. punkts

4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, 
kas ir šo preču sastāvā un par kurām 
paziņots saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Or. en

Justification

In keeping with the amendment to Article 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Creates confusion and is superfluous (Tzampazi).

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.(Hassi.)

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 456
6. panta 4. punkts

4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem saskaņā 
ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, kas ir šo 
preču sastāvā un par kurām paziņots 
saskaņā ar 3. punktu.

4. Aģentūra var pieņemt lēmumus pieprasīt 
preces ražotājiem vai importētājiem saskaņā 
ar šo sadaļu reģistrēt visas vielas, kas ir šo 
preču sastāvā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 

a) šīs preces sastāvā ir viela
b) Aģentūrai ir pamatotas aizdomas, ka:

i) šī viela atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK,
ii) viela no šīs preces izdalās,
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iii) vielas izdalīšanās no šīs preces rada 
risku cilvēku veselībai vai videi;

c) šī viela nav reģistrēta šādas lietošanas 
nolūkiem.

Or. en

Justification

This amendment will act as a safety clause to ensure that the Agency has the competence to 
demand information and the registration of a use in an article of an unregistered substance 
which is classified as dangerous, is being released and is a risk to either human health or the 
environment in an article.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Grozījums Nr. 457
6. panta 5. punkts

5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā, vai tām, uz ko neattiecas 
obligātais nosacījums tās reģistrēt saskaņā 
ar III pielikumu.

Or. en

Justification

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and  
substances in preparations that are applicable to EU Article producers. Linked with 
amendment to Article 6(1).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Grozījums Nr. 458
6. panta 5. punkts

5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām, 5. Regulas 1. punkts neattiecas uz vielām, 
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ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

Or. fr

Justification

This amendment is in line with the amendment to Article 6, paragraphs 2 to 4 (Ferreira and 
Lienemann).

This ensures consistency with the amendments suggesting the deletion of paragraphs 2, 3, and 
4 (Hassi).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 459
6. panta 5. punkts

5. Regulas 1.-4. punkts neattiecas uz vielām,
ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
reģistrējis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

5. Regulas 1.-3. punkts neattiecas uz vielām, 
par ko šādas lietošanas nolūkiem jau ir 
paziņojis tas, kas darbojas piegādes ķēdes 
augšgalā.

Or. en

Justification

This follows from the previous amendment on Article 6 (1).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 460
6. panta 6. punkts

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

6. Regulas 1.-3. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 4. punktā noteiktā termiņa 
beigām. Pakāpeniski ievieš īpašas 
vadlīnijas nozarei pēc izvēles 3 gadus pirms 
1.-3. punkta piemērošanas.
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Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. The information collected 
during the development of sector specific guidance and the phase in will provide a useful 
stepping-stone for further developments in the complex area of chemical uses in consumer 
articles. This amendment ensures that the sector specific guidance notes will be phased in 
over a 3 year before Article 6 comes into force.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 461
6. panta 6. punkts

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

6. Regulas 1. punktu piemēro vienu gadu
pēc 21. pantā noteikto termiņu beigām.

Or. en

Justification

It is not acceptable to exempt import products from the registration requirements of 
substances in articles for 11 years and 3 months. Hazardous substances in imported articles 
should be registered at the latest one year after these substances have been registered in the 
EU.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 462
6. panta 6. punkts

6. Regulas 1.-4. punktu piemēro 3 mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām.

6. Regulas 1. punktu piemēro 3 mēnešus pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā termiņa 
beigām..

Or. en
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Justification

In keeping with the amendment to Article 6(2) to (4).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Grozījums Nr. 463
6. panta 7. punkts

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

7. Visus 1.-3. punkta īstenošanas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4 
(Hassi).

In keeping with the amendment to Article 6(2) to (4) (Ferreira, Lienemann).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 464
6. panta 7. punkts

7. Visus 1.-6. punkta īstenošanas 
pasākumus pieņem saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā noteikto procedūru.

7. Šī panta īstenošanas tiesību aktus pieņem 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā noteikto 
procedūru.

Or. en

Justification

To ensure that implementing legislation can be adopted in order to achieve the workability of 
the entire Article 6.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Grozījums Nr. 465
6. punkta 7. a punkts (jauns)

7.a Īstenošanas pasākums, kas noteikts 7. 
punktā, ir saskaņā ar īpašām nozares 
vadlīnijām, kas izveidotas saistībā ar 73. 
panta 2. punkta ia) apakšpunktu 

Or. en

Justification

The basis for a workable framework is the identification of product categories and the use of 
chemicals, which fulfils the criteria referred to in REACH Article 54 (a-e) or has been 
identified in accordance with Article 54  (f). The development of sector specific guidance will 
be based on these two elements and the implementing measures should be in accordance with 
these developments in order to ensure compliance and legal certainty.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 466
6. panta 7. a punkts (jauns)

7.a Aģentūra izveidos vadlīnijas, kas 
palīdzēs gan preču ražotājiem un 
importētājiem, gan arī kompetentajām 
iestādēm.

Or. fr

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

Grozījums Nr. 467
6. a a pants (jauns)

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

1. Pēc reģistrācijas iegūtās likumīgās 
tiesības ir gan nododamas, gan sadalāmas. 
Ja ir nodotas uzņēmuma īpašumtiesības, 
jaunas īpašnieks ievēro obligātos 
nosacījumus saskaņā ar 20. pantu. Ja 
nodota tālāk ir daļa no uzņēmuma, kas pēc 
reģistrācijas ieguvis tiesības, piem., 
pārdodot vienu ražošanas iekārtu, ar ko 
ražo reģistrēto vielu, Aģentūra piešķir 
jaunajam īpašniekam jaunu reģistrācijas 
numuru.
2. Ja ražotājs ir filiāle, ko kontrolē cita 
juridiska persona (tā saucamais „mātes 
uzņēmums”), šis mātes uzņēmums var 
reģistrēt un paturēt reģistrāciju filiāles 
vārdā. Filiāle arī var reģistrēt un paturēt 
reģistrāciju sava mātes uzņēmuma vai citu 
filiāļu vārdā. Šajos gadījumos jāreģistrējas 
tikai vienu reizi. Juridiskā persona, kas 
iecelta par „grupas reģistrētāju”, ir 
atbildīga par šīs Regulas obligāto 
nosacījumu ievērošanu.
Šī panta 2. punktu piemēro arī tad, ja mātes 
uzņēmums vai filiāle nav dibināta ES. 
Reģistrētājam un reģistrācijas turētājam 
jābūt dibinātam ES.

Or. en

Justification

Proposal for the solution of following cases:
Within company groups, products are delivered to customers from changing production sites 
within the EU, which may belong to different affiliates. Distribution of products within groups 
is often steered by one unit within the group which can be part of the parent company or a 
group company. A group registration would be an appropriate solution to reduce the costs 
and bureaucracy in these cases.
If a registrant only sells one of several production plants in which a substance is produced, a 
new registration by the purchaser is not necessary.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 468
6. a a pants (jauns)

6.aa pants
1. Pēc reģistrācijas iegūtās likumīgās 
tiesības ir gan nododamas, gan sadalāmas. 
Jaunas īpašnieks pārņem sākotnējā 
reģistrētāja tiesības un saistības. Ja 
reģistrācija ir sadalīta starp vairākiem, 
Aģentūra piešķir jaunajam īpašniekam 
jaunu reģistrācijas numuru.
2. Ja ražotājs citas juridiskas personas (tā 
saucamā „mātes uzņēmuma”) filiāle, šis 
mātes uzņēmums var pieteikt reģistrāciju 
un to paturēt filiāles vārdā. Un otrādi, 
filiāle var pieteikt reģistrāciju un to paturēt 
sava mātes uzņēmuma vai citu filiāļu 
vārdā. Šajos gadījumos reģistrējas tikai 
vienu reizi. Juridiskā persona, kā vārdā
veic grupas reģistrāciju, ir atbildīga par šīs 
Regulas prasību ievērošanu. Juridiskajai 
personai, kā vārdā veic grupas reģistrāciju, 
jābūt dibinātai ES.

Or. de

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of a registration, it must be possible for the 
relevant rights to be transferred.

Within concerns, products are supplied to downstream users from a variety of production 
centres within the EU, centres which may belong to different subsidiaries. The supply of 
products within a concern is often coordinated by a unit which may be part either of the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration arrangement would be a 
suitable way of reducing costs and red tape.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 469
7. pants
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7. pants Šis pants ir svītrots

Or. en

Justification

Consequence of the amendment  that proposes a new Article 4 (a) (linked to article 3(22), 4a 
and 34(4).

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 470
7. pants

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
piecu gadu laikposmam vielai, ko ražo 
Kopienā vai importē uz produktu un 
procesu orientētas izpētes un attīstības 
mērķiem, kam paredzēta virkne uzskaitītu 
patērētāju, un ierobežotos daudzumos, kas 
ir paredzēti uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem.

Izpēti un attīstību definē kā sistemātiskus 
un bieži vien nejaušus meklējumus pēc 
jaunām zināšanām. Vispārīgi izšķir pamata 
izpēti, t.i., izpēti bez īpašiem 
ierobežojumiem vai mērķa, un lietišķo 
izpēti, t.i., ar ko cenšas atrisināt zināmu 
problēmu un kā mērķis bieži vien ir 
ekonomiska piemērojamība.

2. Šīs Regulas 1. panta mērķim ražotājs vai 
importētājs sniedz Aģentūrai šādu 
informāciju tās noteiktajā formā saskaņā 
ar 108. pantu:

Uz vielām un vielu maisījumiem, ko izpētes 
un attīstības laboratorijās lieto un piemēro 
saskaņā ar stingriem nosacījumiem, šīs 
Regulas noteikumi neattiecas.

a) ražotāja vai importētāja personas dati;
b) dati par vielu;
c) vielas klasifikācija, ja tāda ir;
d) novērtētais daudzums; 
e) klientu saraksts, kā noteikts 1. punktā; 
un 
f) pietiekama informācija par izpētes un 
attīstības programmu, lai Aģentūra varētu 
pieņemt informētus lēmumus saskaņā ar 4. 
un 7. punktu.
Šī panta 1. punktā noteiktais laikposms 
sākas no tā brīža, kad Aģentūra minēto 
saņēmusi reģistrācijas pieteikumu.
3. Aģentūra reģistrācijas pieteikumam 
piešķir numuru un reģistrēšanas datumu, 
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kas ir arī reģistrācijas pieteikuma 
iesniegšanas datums Aģentūrā, un 
nekavējoties paziņo šo numuru un datumu 
attiecīgajam ražotājam vai importētājam. 
4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas 
pieteicēja iesniegto informāciju, vai tā ir 
pilnīga. Tā var lemt noteikt nosacījumus ar 
mērķi nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, 
vai arī preparātu, kurā atrodas viela, 
rīkosies tikai sarakstā uzskaitītie patērētāji, 
kā noteikts 2. punkta e) daļā pienācīgi 
kontrolētos apstākļos, un tā nebūs pieejama 
vispārējai sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā 
veidā, ne preparātos, ne arī kādā produktā, 
un ka vielas atlikušos daudzumus savāks 
atpakaļ, lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma 
laikposma.
5. Pretējā gadījumā, ja nav sniegti nekādi 
norādījumi, vielas ražotājs vai importētājs 
var to ražot vai importēt ne ātrāk kā pēc 
četrām nedēļām pēc reģistrācijas 
pieteikuma.
6. Ražotājam vai importētājam jāievēro visi 
nosacījumi, ko noteikusi Aģentūra saskaņā 
ar 4. punktu.
7. Pēc ražotāja vai importētāja 
pieprasījuma Aģentūra var pagarināt piecu 
gadu izņēmuma laikposmu vēl par 
maksimāli pieciem gadiem vai, gadījumā, 
ja vielas lieto tikai medikamentu, kas 
paredzēti cilvēkiem vai veterināriem 
mērķiem, izveidošanai – vēl par maksimāli 
10 gadiem, ja tas var pierādīt, ka šī 
laikposma pagarināšana ir pamatota ar 
izpētes un attīstības programmu.
8. Aģentūra nekavējoties iesniedz visus 
lēmumu projektus visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kur šo vielu ražo, 
importē vai izmanto produktiem un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem.
Pieņemot 4. un 7. punktā noteiktos 
lēmumus, Aģentūra ņem vērā visus šādu 
kompetento iestāžu komentārus.
9. Aģentūra un attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekad neizpauž 
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konfidenciālo informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1.-8. punktu.
10. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu 
reģistrētājs var pārsūdzēt jebkuru 
Aģentūras lēmumu, kas pieņemts saskaņā 
ar 4. un 7. punktu.

Or. de

Justification

The exclusion of these substances from the scope of the Regulation will create opportunities 
for research and development, also in connection with low-risk substances.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Grozījums Nr. 471
7. pants

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
piecu gadu laikposmam vielai, ko ražo 
Kopienā vai importē uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem, kam 
paredzēta virkne uzskaitītu patērētāju, un 
ierobežotos daudzumos, kas ir paredzēti uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem.

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
vielai, ko ražo Kopienā vai importē uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem, kam paredzēta virkne 
uzskaitītu patērētāju, un ierobežotos 
daudzumos, kas ir paredzēti uz produktu un 
procesu orientētas izpētes un attīstības 
mērķiem.

2. Šīs Regulas 1. panta mērķim ražotājs vai 
importētājs sniedz Aģentūrai šādu 
informāciju tās noteiktajā formā saskaņā ar 
108. pantu:

2. Šīs Regulas 1. panta mērķim ražotājs vai 
importētājs sniedz Aģentūrai šādu 
informāciju tās noteiktajā formā saskaņā ar 
108. pantu:

a) ražotāja vai importētāja personas dati; a) ražotāja vai importētāja personas dati;
b) dati par vielu; b) dati par vielu;

c) vielas klasifikācija, ja tāda ir; c) vielas klasifikācija, ja tāda ir;
d) novērtētais daudzums; d) novērtētais daudzums;

e) klientu saraksts, kā noteikts 1. punktā; un e) klientu saraksts, kā noteikts 1. punktā; un
f) pietiekama informācija par izpētes un 
attīstības programmu, lai Aģentūra varētu 
pieņemt informētus lēmumus saskaņā ar 4. 
un 7. punktu.

f) pietiekama informācija par izpētes un 
attīstības programmu, lai Aģentūra varētu 
pieņemt informētus lēmumus saskaņā ar 4. 
un 7. punktu.



PE 357.817v01-00 60/154 AM\565897LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Šī panta 1. punktā noteiktais laikposms 
sākas no tā brīža, kad Aģentūra minēto 
saņēmusi reģistrācijas pieteikumu.
3. Aģentūra reģistrācijas pieteikumam 
piešķir numuru un reģistrēšanas datumu, kas 
ir arī reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas 
datums Aģentūrā, un nekavējoties paziņo šo 
numuru un datumu attiecīgajam ražotājam 
vai importētājam.

3. Aģentūra reģistrācijas pieteikumam 
piešķir numuru un reģistrēšanas datumu, kas 
ir arī reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas 
datums Aģentūrā, un nekavējoties paziņo šo 
numuru un datumu attiecīgajam ražotājam 
vai importētājam.

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
var lemt noteikt nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma. 

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
var lemt noteikt nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izpētes un attīstības
laikposma. 

5. Pretējā gadījumā, ja nav sniegti nekādi 
norādījumi, vielas ražotājs vai importētājs 
var to ražot vai importēt ne ātrāk kā pēc 
četrām nedēļām pēc reģistrācijas pieteikuma.

5. Pretējā gadījumā, ja nav sniegti nekādi 
norādījumi, vielas ražotājs vai importētājs 
var to ražot vai importēt ne ātrāk kā pēc 
četrām nedēļām pēc reģistrācijas pieteikuma.

6. Ražotājam vai importētājam jāievēro visi 
nosacījumi, ko noteikusi Aģentūra saskaņā 
ar 4. punktu.

6. Ražotājam vai importētājam jāievēro visi 
nosacījumi, ko noteikusi Aģentūra saskaņā 
ar 4. punktu.

7. Pēc ražotāja vai importētāja 
pieprasījuma Aģentūra var pagarināt piecu 
gadu izņēmuma laikposmu vēl par 
maksimāli pieciem gadiem vai, gadījumā, 
ja vielas lieto tikai medikamentu, kas 
paredzēti cilvēkiem vai veterināriem 
mērķiem, izveidošanai – vēl par maksimāli 
10 gadiem, ja tas var pierādīt, ka šī 
laikposma pagarināšana ir pamatota ar 
izpētes un attīstības programmu.
8. Aģentūra nekavējoties iesniedz visus 
lēmumu projektus visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kur šo vielu ražo, 
importē vai izmanto produktiem un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem.

7. Aģentūra nekavējoties iesniedz visus 
lēmumu projektus visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kur šo vielu ražo, 
importē vai izmanto produktiem un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem.

Pieņemot 4. un 7. punktā noteiktos Pieņemot 4. punktā noteiktos lēmumus, 
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lēmumus, Aģentūra ņem vērā visus šādu 
kompetento iestāžu komentārus.

Aģentūra ņem vērā visus šādu kompetento 
iestāžu komentārus.

9. Aģentūra un attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekad neizpauž 
konfidenciālo informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1.-8. punktu.

8. Aģentūra un attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekad neizpauž 
konfidenciālo informāciju, kas iesniegta 
saskaņā ar 1.-7. punktu.

10. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu 
reģistrētājs var pārsūdzēt jebkuru Aģentūras 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 4. un 7. 
punktu.

9. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu 
reģistrētājs var pārsūdzēt jebkuru Aģentūras 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu.

Or. en

Justification

No timeframes should be defined.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 472
7. panta 1. punkts

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
piecu gadu laikposmam vielai, ko ražo 
Kopienā vai importē uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem, kam 
paredzēta virkne uzskaitītu patērētāju, un 
ierobežotos daudzumos, kas ir paredzēti uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem.

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
vielai, ko ražo Kopienā vai importē uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem, kam paredzēta virkne 
uzskaitītu patērētāju, un ierobežotos 
daudzumos, kas ir paredzēti uz produktu un 
procesu orientētas izpētes un attīstības 
mērķiem.

Or. de

Justification

The imposition of a time-limit for substances used for the purposes of product and process 
orientated research and development will hamper innovation. There is a risk that research 
projects will be relocated outside the EU, jeopardising highly qualified jobs.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 473
7. panta 1. punkts

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 
piecu gadu laikposmam vielai, ko ražo 
Kopienā vai importē uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem, kam 
paredzēta virkne uzskaitītu patērētāju, un 
ierobežotos daudzumos, kas ir paredzēti uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem.

1. Šīs Regulas 5. un 19. pantu nepiemēro 10
gadu laikposmam vielai, ko ražo Kopienā 
vai importē uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un attīstības mērķiem, kam 
paredzēta virkne uzskaitītu patērētāju, un 
ierobežotos daudzumos, kas ir paredzēti uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
attīstības mērķiem.

Or. de

Justification

Repetitive research and development cycles, the starting criteria for which can be determined 
only after the preceding cycle has been completed, are often needed to optimise substance-
related product and process development. These research and development cycles can be very 
time-consuming. The five-year derogation from the provisions of Articles 5 and 19 for 
substances manufactured in or imported into the Community for the purposes of product and 
process orientated research and development is too short and should be extended to 10 years.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan + Lena Ek

Grozījums Nr. 474
7. panta 2. punkta f) daļa

f) pietiekama informācija par izpētes un 
attīstības programmu, lai Aģentūra varētu 
pieņemt informētus lēmumus saskaņā ar 4. 
un 7. punktu.

svītrots

Or. en

Justification

Information on product and process research is often highly confidential for commercial 
reasons. The need to explain a research programme to the Agency creates a risk that 
confidentiality will be breached.  Moreover, detailed information on the R&D activity is not 
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necessary for the Agency to make its determination of environmental hazards from the 
chemical in research use.
During a PPORD programme, there will be no significant exposure of humans and/or the 
environment to the substance, preparation or article in question, and the Agency can always 
formulate safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the 
substance.
The amendment:
– ensures that innovation is protected against inadvertent disclosure of confidential 

business information;
– minimises the administrative burden of REACH on research industry. (Callanan)

In the majority of cases, the Agency has no need for this highly confidential information. 
During a PFORD programme, there will be no exposure of humans and/or the environment to 
the substance, preparation or article in question, and the Agency can always formulate 
safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the substance. 
Detailed information on the R&D activity should therefore not be a standard requirement 
(Ek).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 475
7. panta 4. punkts

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
var lemt noteikt nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma.

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
var lemt noteikt nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma, 
un ka saprātīgi kontrolē iespējamos riskus 
cilvēku veselībai un/vai videi

Or. en

Justification

To facilitate innovation it is appropriate to exempt substances being used in research and 
development. However it is necessary to add criteria concerning the potential risks to human 
health and the environment.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

Grozījums Nr. 476
7. panta 4. punkts

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
var lemt noteikt nosacījumus ar mērķi 
nodrošināt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma.

4. Aģentūra pārbauda reģistrācijas pieteicēja 
iesniegto informāciju, vai tā ir pilnīga. Tā 
pieņem lēmumu par nosacījumiem, kas 
jāievēro, lai nodrošinātu, ka vielas vai 
preparātu, kā sastāvā ir šī viela, ražošanai 
un lietošanai ir viszemākā iespējamā riska 
pakāpe, īpaši attiecībā uz nezināmiem riska 
faktoriem. Šajā sakarībā tā var, piemēram, 
noteikt, ka ar šo vielu vai preci, vai arī 
preparātu, kurā atrodas viela, rīkosies tikai 
sarakstā uzskaitītie patērētāji, kā noteikts 2. 
punkta e) daļā pienācīgi kontrolētos 
apstākļos, un tā nebūs pieejama vispārējai 
sabiedrībai jebkurā laikā ne tīrā veidā, ne 
preparātos, ne arī kādā produktā, un ka 
vielas atlikušos daudzumus savāks atpakaļ, 
lai tos iznīcinātu pēc izņēmuma laikposma.

Or. de

Justification

In order to ensure that, as a result of a lack of knowledge concerning substances used for the 
purposes of product  and process orientated research, no unacceptable risks arise in 
connection with the manufacture or use of such substances, the Agency should take a decision 
in each case on the conditions which must be met. The stringency of the conditions will be 
determined by the degree to which the applicant can show that the relevant risks are under 
control. This will also ensure - in connection with paragraph 8 - that the competent Member 
State authorities are informed in each case of the research and development plans.

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

Grozījums Nr. 477
7. panta 8. punkta 2. apakšpunkts

Pieņemot 4. un 7. punktā noteiktos 
lēmumus, Aģentūra ņem vērā visus šādu 

Pieņemot 4. un 7. punktā noteiktos 
lēmumus, Aģentūra ņem vērā visus šādu 
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kompetento iestāžu komentārus. ikvienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
komentārus, kur šo vielu ražo, importē vai 
izmanto produktiem un procesu orientētas 
izpētes un attīstības mērķiem.

Or. en

Justification

This is the actual procedure laid down in Council Directive 92/32/EEC, which has shown to 
work well and will therefore not be replaced by the REACH regulation.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 478
8. pants

8. pants Šis pants ir svītrots

Or. en

Justification

Avoid double legislation (see justification amendment on article 2). Linked to amendments to 
articles 2, 4 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

These provisions are now included in Article 2 paragraph 1f new and annex Ic (Foglietta and 
others).
Consequence of new Article 2 (Roth Behrendt).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 479
9. pants

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:



PE 357.817v01-00 66/154 AM\565897LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

a) tehniski dokumentu, tai skaitā: a) tehniski dokumentu, tai skaitā:
i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) personas 
dati, kā noteikts IV pielikuma 1. sadaļā;

i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) personas 
dati, kā noteikts IV pielikuma 1. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV pielikuma 3. sadaļā; 
šajā informācijā atspoguļo visus lietošanas 
veidus, ko noteicis reģistrētājs;

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV pielikuma 3. sadaļā; 
šajā informācijā atspoguļo visus lietošanas 
veidus, ko noteicis reģistrētājs, un attiecīgos 
ierosinātos ražošanas vai importa 
daudzumus, ka kopējais daudzums katru 
gadu sasniedz 1 tonnu vai vairāk, ikvienā 
gadījumā noapaļojot uz augšu vai uz leju 
līdz tonnai, kas atrodas vistuvāk;

iii a) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā arī visu noteikto lietošanas 
veidu klasifikāciju, pamatojoties uz I aa 
pielikumā noteiktajām lietošanas un 
bīstamības kategorijām;

iv) vielas klasifikācija un marķēšana, kā 
noteikts IV pielikuma 4. sadaļā;

iv) vielas klasifikācija un marķēšana, kā 
noteikts IV pielikuma 4. sadaļā;

v) vadlīnijas drošai vielas lietošanai, kā 
noteikts IV pielikuma 5. sadaļā;
vi) kopsavilkumi informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V un IX pielikumu;

vi) kopsavilkumi informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V un IX pielikumu;

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, piemērojot V – IX 
pielikumu, ja nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, piemērojot V – IX 
pielikumu, ja nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

viii) paziņojums par to, vai informācija ir 
iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē; 

viii) paziņojums par to, vai informācija ir 
iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē;

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, ja 
nepieciešams, piemērojot V – IX pielikumu; 

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, ja 
nepieciešams, piemērojot V – IX pielikumu;

x) paziņojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
viņa kopsavilkumus un robustu pētījumu 
kopsavilkumus informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret samaksu 
nākamajiem reģistrētājiem;

x) paziņojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
viņa kopsavilkumus un robustu pētījumu 
kopsavilkumus informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret samaksu 
nākamajiem reģistrētājiem;
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aa) vienmēr jaunākā drošības datu lapa, kā 
noteikts 1.a pielikumā;

b) ziņojums par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
nepieciešams, saskaņā ar 13. pantu.

b) ziņojums par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
nepieciešams, saskaņā ar 13. pantu.

ba) reģistrētāja paziņojums par viņa vielas 
klasifikāciju vienā no uz risku orientētiem 
prioritātes līmeņiem (1.-3.), kā noteikts Iva 
pielikumā. Pirmais teikums nav spēkā, ja 
pirmsreģistrācijas procedūra ir veikta 
saskaņā ar 26. un turpmākiem pantiem.

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, this amendment lays down 
the arrangements for introducing risk-oriented information requirements. Accordingly, 
information concerning the proposed use of a substance should also be provided on the basis 
of use and exposure categories. This will also facilitate the provision of information to each 
entity in the supply chain. The same applies to the safety data sheet. Self-classification by 
priority level is a precondition for meeting the further risk-oriented information requirements 
laid down in Article 11 and will be checked as part of the assessment procedure.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 480
9. pants

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. 
pantu vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver 
šādu informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Reģistrācijas dokumentos, ko pieprasa 
iesniegt Aģentūrai saskaņā ar 5. vai 6. 
pantu, ietver šādu informāciju Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu:

a) tehniski dokumentu, tai skaitā: a) individuāli dokumenti 
i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) 

personas dati, kā noteikts IV 
pielikuma 1. sadaļā;

i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) 
personas dati, kā noteikts IV 
pielikuma 1. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV 
pielikuma 3. sadaļā; šajā 

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV 
pielikuma 3. sadaļā; šajā 
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informācijā atspoguļo visus 
lietošanas veidus, ko noteicis 
reģistrētājs;

informācijā ietver visus lietošanas 
veidus, ko noteicis reģistrētājs, un 
īpaši norāda, kādos veidos tas 
iesaka nelietot šo vielu;

iv) vielas klasifikācija un 
marķēšana, kā noteikts IV 
pielikuma 4. sadaļā;

v) vadlīnijas drošai vielas lietošanai, 
kā noteikts IV pielikuma 5. 
sadaļā;

vi) kopsavilkumi informācijai, kas 
iegūta, piemērojot V un IX 
pielikumu;

aa) bīstamas vielas dokumenti, tai skaitā:

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – IX pielikumu, ja 
nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

i) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot 11.-13. pantu;

viii) paziņojums par to, vai 
informācija ir iegūta, veicot 
eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē;

ii) kopsavilkumi visai pārējai 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot 11. un 12. pantu;

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, 
ja nepieciešams, piemērojot V –
IX pielikumu;

iii) priekšlikumi veikt eksperimentus, 
ja nepieciešams, piemērojot 11.-
13. pantu;

iv)       paziņojums par to, vai 
informācija ir iegūta, veicot 
eksperimentus ar
mugurkaulniekiem, vai nē;

x) paziņojums par to, vai viņš 
piekrīt, ka viņa kopsavilkumus un 
robustu pētījumu kopsavilkumus 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu 
par eksperimentiem, kur 
neizmanto mugurkaulniekus, var 
izsniegt pret samaksu nākamajiem 
reģistrētājiem;

v) paziņojums par to, vai 
kopsavilkumus un robustu 
pētījumu kopsavilkumus 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot 11. pantu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret 
samaksu nākamajiem 
reģistrētājiem 10 gadu laikā pēc 
pieteikuma iesniegšanas;

b) ziņojums par ķimikāliju nekaitīgumu, 
ja nepieciešams, saskaņā ar 13. pantu

b) vielas klasificēšana kā bīstama, kā 
noteikts IV pielikuma 4. sadaļā;

ba) informācija par bīstamību vielai 
daudzumos no 1-10 tonnām, kā noteikts 
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IV pielikuma 5. sadaļā;
bb) vai ziņojums par ķimikāliju 

nekaitīgumu vielām, kas katru gadu ir 
10 tonnu apmērā vai vairāk, saskaņā ar 
13. pantu;

bc) nekaitīguma datu saraksts, ja 
nepieciešams, saskaņā ar 29. pantu vai 
drošas lietošanas vadlīnijas, kā noteikts 
IV pielikuma 5. sadaļā un IC pielikumā 
(jaunā); tai skaitā norādes par to, kādu 
informāciju reģistrētājs uzskata par 
konfidenciālu.

Or. en

(Points (a) (viiii) in the Commission text has become point (b) (iv)  in Parliament’s 
amendment.

Justification

This amendment sets out the information to be submitted for general registration purposes, in 
the order of hazard information, exposure information and risk management information:

1. The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only 
integrates information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

2. The hazard dossier collects all information on the properties of a substance, and its 
content is specified in Article 11 in connection with the testing Annexes.

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the 
Commission proposal, be a separate item of the registration dossier.

4. For substances in quantities of 1 to 10 tonnes some basic exposure information will 
need to be submitted, whereas - as in the Commission proposal - for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year, the chemical safety report is required.

This exposure information is kept simple so that it will not be unreasonable for 
companies to provide this information. It has two functions: first, it will help 
companies to develop the safety data sheet/guidance on safe use, and secondly, it will 
support the Agency to screen registration dossiers submitted to identify priority 
substances for which more information will need to be generated.

5. Finally, information on risk management is part of the registration. For substances 
which are classified as dangerous the safety data sheet shall be submitted. Safety data 
sheets must be compiled as an existing obligation today and are required in Art. 29 of 
the REACH proposal for substances classified as dangerous to be supplied. So this is 
no new additional burden for enterprises. For substances which are not classified as 
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dangerous, and only for those, guidance on safe use needs to be submitted as part of 
the registration. This guidance on safe use is already included in section 5 of Annex IV 
in the Commission proposal and consists of 8 of the 16 headings of the safety data 
sheet related to risk management. This avoids duplication of information to be 
compiled (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 481
9. panta ievaddaļa

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Visu reģistrācijas pieteicējam pieejamo 
informāciju par vielu jāpievieno 
reģistrācijas pieteikumam, ko pieprasa 
saskaņā ar 5. pantu. Jebkurā gadījumā 
reģistrācijas pieteikumu noraida, ja tajā 
neietver vismaz šādu informāciju Aģentūras 
noteiktajā formā saskaņā ar 108. pantu:

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 482
9. panta ievaddaļa

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. punktu par vienu vielu vai arī 
vielu grupu, ietver šādu informāciju 
Aģentūras noteiktajā formā saskaņā ar 108. 
pantu:

Or. en
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Justification

This is to facilitate read-across for substances and to ensure consistency  with the provisions 
of Annex IX, section 1.5: Substances whose physicochemical, toxicological and 
ecotoxicological properties are likely to be similar or follow a regular pattern as a result of 
structural similarity may be considered as a group, or "category" of substances. Application 
of the group concept requires that physicochemical properties, human health effects and 
environmental effects or environmental fate may be predicted from data for a reference 
substance within the group by interpolation to other substances in the group (read-across 
approach). This avoids the need to test every substance for every endpoint.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 483
9. panta ievaddaļa

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu par vienu vielu 
vai arī vielu grupu, ietver šādu informāciju 
Aģentūras noteiktajā formā saskaņā ar 108. 
pantu:

Or. en

Justification

Recognises the concept that a category of substances with equivalent/similar properties may 
be included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges  

Grozījums Nr. 484
9. panta a) daļa

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:

Reģistrācijā, ko pieprasa saskaņā ar 5. pantu 
vai 6. panta 1. vai 4. punktu, ietver šādu 
informāciju Aģentūras noteiktajā formā 
saskaņā ar 108. pantu:
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a) tehniski dokumentu, tai skaitā: a) tehniski dokumentu, tai skaitā:
i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) 

personas dati, kā noteikts IV 
pielikuma 1. sadaļā;

i) ražotāja(-u) vai importētāja(-u) 
personas dati, kā noteikts IV 
pielikuma 1. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

ii) dati par vielu(-ām), kā noteikts IV 
pielikuma 2. sadaļā;

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV 
pielikuma 3. sadaļā; šajā 
informācijā atspoguļo visus 
lietošanas veidus, ko noteicis 
reģistrētājs;

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV 
pielikuma 3. sadaļā; šajā 
informācijā atspoguļo visus 
lietošanas veidus, ko noteicis 
reģistrētājs;

iv) vielas klasifikācija un marķēšana, 
kā noteikts IV pielikuma 4. 
sadaļā;

iv) vielas klasifikācija un marķēšana, 
kā noteikts IV pielikuma 4. sadaļā 
IV;

v) vadlīnijas drošai vielas lietošanai, 
kā noteikts IV pielikuma 5. 
sadaļā;

v) vadlīnijas drošai vielas lietošanai, 
kā noteikts IV pielikuma 5. 
sadaļā;

vi) kopsavilkumi informācijai, kas 
iegūta, piemērojot V un IX 
pielikumu;

vi)       attiecībā uz vielām, ko ražo vai 
importē vairāk par 10 tonnām un 
vielām, ko ražo vai importē 
robežās no 1 līdz 10 tonnām, ja 
uzskata, ka viela rada iespējami 
augstu risku saskaņā ar 
prioritātes noteikšanu, kā 
noteikts 20. a pantā,
kopsavilkumi informācijai, kas 
iegūta, piemērojot IV a pielikumu 
(Informācijas kopums), un 
kopsavilkumi visai pārējai 
attiecīgai informācijai, ko 
reģistrētājs uzskata par 
piemērotu, lai novērtētu risku.

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – IX pielikumu, ja 
nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

vii)  attiecībā uz vielām, ko ražo vai 
importē vairāk par 10 tonnām un 
vielām, ko ražo vai importē 
robežās no 1 līdz 10 tonnām, ja 
uzskata, ka viela rada iespējami 
augstu risku saskaņā ar 
prioritātes noteikšanu, kā 
noteikts 21. panta a) daļas 2.
apakšpunktā, sākotnējās izpētes 
ziņojumu vai robustu pētījumu 
kopsavilkumi informācijai, kas 
iegūta, piemērojot IVa pielikumu 
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(Informācijas kopums), un 
kopsavilkumi visai pārējai 
attiecīgai informācijai, ko 
reģistrētājs uzskata par 
piemērotu, lai novērtētu risku;

viii) paziņojums par to, vai informācija 
ir iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē;

viii) paziņojums par to, vai informācija 
ir iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē;

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, 
ja nepieciešams, piemērojot V –
IX pielikumu;

ix)       priekšlikums veidot informāciju, 
kas iegūta, piemērojot VII un 
VIII pielikumu un ievērojot IX 
pielikumu, ja ziņojuma par 
ķimikāliju nekaitīgumu rezultāti 
norāda uz to, ka nepieciešama
turpmāka informācija;

x) paziņojums par to, vai viņš 
piekrīt, ka viņa kopsavilkumus un 
robustu pētījumu kopsavilkumus 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret 
samaksu nākamajiem 
reģistrētājiem; 

x) paziņojums par to, vai viņš 
piekrīt, ka viņa kopsavilkumus un 
robustu pētījumu kopsavilkumus 
informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret 
samaksu nākamajiem 
reģistrētājiem; 

xa)      rakstisks paziņojums, ka 
reģistrētājam ir pieejami visi 
sākotnējie pētījumi, kā rezultātā 
tika iegūti iesniegtie 
kopsavilkumi vai robustu 
pētījumu kopsavilkumi. Pēc 
Aģentūras pieprasījuma 
reģistrētājs uzrāda pierādījumu 
tam, ka viņam pieder šie pētījumi 
vai viņam tie ir likumīgi 
pieejami;

Or. en

Justification

Recognises the concept, described in Annex IX, paragraph 1.5, that categories of substances 
with equivalent / similar properties exist and enables such categories of substances to be 
included in one registration to minimise the number of registration dossiers.
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“Robust summary” needs to be carefully defined, as it is a term used within other initiatives 
e.g. OECD HPV programme. Any future changes in the OECD requirements would 
potentially impact upon the requirements for the registration dossier. This would not be 
practicable to implement.  To avoid unnecessary administrative effort and possible errors, it 
should be possible to alternatively submit the report of a study rather than re-summarise it. 
This would reduce the administrative burden considerably and further practicability.

2. Registration including risk-based prioritisation: Risk, not the annual volume alone, is the 
suitable criterion for identifying substances of high concern. Therefore, the registration 
process shall include a system for prioritisation of substances based on risk. Consortia 
formation for pre-registration is encouraged but remains voluntary. Sharing of vertebrate 
animal study results is mandatory.
The new CEFIC proposal includes the following:

- Obligatory pre-registration for the 30,000 substances in 18 months.
- An Information Set to be prepared for all substances above 10 tons and used as the starting 
point for a tiered risk assessment and for prioritisation (for substances below 10 tons only 
appropriate information is needed). This Information Set shall be sent to the Agency within 5 
years after the entry into force of REACH.
- Registration of substances above 1000 tons & CMRs in 5 years.
- Prioritisation for registration of substances between 1000 – 1 tons to be sent to the Agency 
in 5 years.
- Registration in:
7 years after the entry into force of REACH: substances between 1000 – 1 tons + substances 

below 100 tons of high concern;
9 years: substances between 100 – 1 tons of low concern;
11 years: substances below 10 tons of low concern.

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be obliged to make a 
statement that he has access to the original studies underlying the robust study summaries. 
Such access can be: the registrant is the owner of the study; he has a letter of access or the 
original study was published/is in the public domain (Official Journal, scientific publication, 
etc.). Otherwise those companies that had delivered robust study summaries earlier under 
programmes where robust study summaries are published (e.g. OECD HPV Chemicals 
Programme, EPA Challenge programme) would be penalised. Freeriders could use these 
summaries without financial contribution to the studies for their registration.

Linked to amendments to article 20a and article 21.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 485
9. panta a) punkta iii) apakšpunkts

iii) informācija par vielas ražošanu un 
lietošanu, kā noteikts IV pielikuma 3. sadaļā; 

iii) informācija par vielas ražošanu, lietošanu 
un bīstamības kategorijām, kā noteikts IV 
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šajā informācijā atspoguļo visus lietošanas 
veidus, ko noteicis reģistrētājs;

pielikuma 3. sadaļā; šajā informācijā 
atspoguļo visas vielas lietošanas bīstamības 
kategorijas, ko noteicis reģistrētājs. Šai 
informācijai jābūt tādai, ka tā ļauj 
lietotājiem, kas paši nav ne ražotāji, ne 
importētāji, lietot vielu droši noteiktajās 
bīstamības kategorijās, bez nepieciešamības 
veikt papildu eksperimentus un pašiem 
īstenot riska pārvaldības pasākumus;

Or. de

Justification

Without pre-established, clearly defined exposure categories there can be no legal and 
planning security for downstream users of chemicals. A catalogue of cross-sectoral exposure 
categories covering all uses should therefore be incorporated into the proposal for a 
regulation. This would not only serve to make the system more workable, but would also 
guarantee downstream users legal security and essentially solve their problems relating to 
know-how.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 486
9. panta a) punkta vi) apakšpunkts

vi) kopsavilkumi informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V un IX pielikumu;

vi) kopsavilkumi informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V un IX pielikumu, vai 
kopsavilkumi informācijai, kas saskaņā ar 
citiem Eiropas Savienības noteikumiem par 
šādām vielām jau iegūta. Aģentūra izveido 
un regulāri atjaunina sarakstu, kas nosaka 
informāciju, kas saskaņā ar citiem Eiropas 
Savienības noteikumiem iegūta par šādām 
vielām, ko uzskata par līdzvērtīgu tai 
informācijai, ko pieprasa saskaņā ar šo 
Regulu;

Or. it

Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
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other Community provisions to be used without further alteration/reformulation.

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

Grozījums Nr. 487
9. panta a) punkta vi) un vii) apakšpunkts

vi) kopsavilkumi informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V un IX pielikumu;

vi) attiecībā uz vielām, ko ražo vai importē 
vairāk par 10 tonnām un vielām, ko ražo 
vai importē robežās no 1 līdz 10 tonnām, ja 
uzskata, ka viela rada iespējami augstu 
risku, pamatojoties uz prioritāšu secību, 
kas izveidota saskaņā ar 21.a panta 2. 
punktu, kopsavilkumi informācijai, kas 
iegūta, piemērojot IV a pielikumu 
(Informācijas kopums), un kopsavilkumi 
visai pārējai attiecīgai informācijai, ko 
reģistrētājs uzskata par piemērotu, lai 
novērtētu risku;

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, piemērojot V – IX 
pielikumu, ja nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

vii) attiecībā uz vielām, ko ražo vai importē 
vairāk par 10 tonnām un vielām, ko ražo 
vai importē robežās no 1 līdz 10 tonnām, ja 
uzskata, ka viela rada iespējami augstu 
risku, pamatojoties uz prioritāšu secību, 
kas izveidota saskaņā ar 21.a panta 2. 
punktu, sākotnējās izpētes ziņojumu vai
robustu pētījumu kopsavilkumi informācijai, 
kas iegūta, piemērojot VI pielikumu 
(Informācijas kopums), un kopsavilkumi 
visai pārējai attiecīgai informācijai, ko 
reģistrētājs uzskata par piemērotu, lai 
novērtētu risku;

Or. it

Justification

The meaning of 'robust study summaries' needs to be accurately defined, given that the term is 
used in connection with other initiatives such as the OECD's HPV programme. Any future 
change to the OECD requirements could impact on the registration dossier requirements. 
This would not be very practicable. So as to avoid unnecessary effort and possible mistakes, it 
would be possible to submit the report on a study rather than having to re-summarise the 
study. This would greatly reduce red tape and at the same time would be more practicable.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 488
9. panta a) punkta vii) apakšpunkts

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, piemērojot V – IX 
pielikumu, ja nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu;

vii) robustu pētījumu kopsavilkumi 
informācijai, kas iegūta, piemērojot V – IX 
pielikumu, ja nepieciešams, saskaņā ar I 
pielikumu, vai līdzvērtīgi robustu pētījumu 
kopsavilkumi, kas saskaņā ar citiem 
Eiropas Savienības noteikumiem par 
šādām vielām jau ir izveidoti;

Or. it

Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
other Community provisions to be used without further alteration/reformulation. Linked to the 
amendment to Article 9(a)(vi).

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 489
9. panta a) daļas viii) apakšpunkts

viii) paziņojums par to, vai informācija ir 
iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē;

viii) paziņojums par to, vai informācija ir 
iegūta, veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, vai nē, tai skaitā par to, 
kādus eksperimentus ar tiem veica un 
izmantoto dzīvnieku skaitu;

Or. en

Justification

In view of the objective to promote non-animal testing and the concern about the use of 
vertebrate animals under this Regulation, information should be made available on the 
animal tests that have been carried out and the number of animals used.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 490
9. panta a) punkta ix) apakšpunkts

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, ja 
nepieciešams, piemērojot V – IX pielikumu; 

x) priekšlikumi veikt eksperimentus, ja 
nepieciešams, piemērojot VII – IX 
pielikumu;

Or. de

Justification

Article 9(a)(ix) contradicts Annex IV, step 4:
Pursuant to Article 9, the technical dossier must incorporate proposals for testing where 
required by the application of Annexes V to IX. However, Annex IV stipulates that the data 
required by the application of Annexes V and VI must be generated even if no proposal is 
submitted first:

'STEP 4- GENERATE NEW DATA/PROPOSE TESTING strategy

In some cases it will not be necessary to generate new data. However, where there is an 
information gap that needs to be filled, new data shall be generated (Annexes V and VI), or a 
testing strategy shall be proposed (Annexes VII and VIII)'.

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

Grozījums Nr. 491
9. panta a) punkta ix) - x a) apakšpunkts (jauni)

ix) priekšlikumi veikt eksperimentus, ja 
nepieciešams, piemērojot V – IX pielikumu; 

ix) priekšlikums piedāvāt informāciju, kas 
iegūta, piemērojot VII un VIII pielikumu 
un ievērojot IX pielikumu, ja ziņojuma par 
ķimikāliju nekaitīgumu rezultāti norāda uz 
to, ka nepieciešama turpmāka informācija;

x) paziņojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
viņa kopsavilkumus un robustu pētījumu 
kopsavilkumus informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret samaksu 

x) paziņojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
viņa kopsavilkumus un robustu pētījumu 
kopsavilkumus informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret samaksu 
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nākamajiem reģistrētājiem; nākamajiem reģistrētājiem;

xa) rakstisks paziņojums, ka reģistrētājam 
ir pieejami visi sākotnējie pētījumi, kā 
rezultātā tika iegūti iesniegtie kopsavilkumi 
vai robustu pētījumu kopsavilkumi; ja 
Aģentūra pieprasa, reģistrētājs sniedz 
pierādījumu tam, ka viņam pieder šie 
pētījumi vai viņam tie ir likumīgi pieejami;

Or. it

Justification

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be required to show that 
he has access to the original studies forming the basis of the robust study summaries. It needs 
to be checked that: (a) the registrant is the owner of the study; (b) he has a letter authorising 
access thereto; or (c) the initial study is in the public domain. This amendment seeks to 
prevent any free riders from drawing financial benefits from unregulated access to studies.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +  Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Grozījums Nr. 492
9. panta a) daļas x) apakšpunkts

x) paziņojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
viņa kopsavilkumus un robustu pētījumu 
kopsavilkumus informācijai, kas iegūta, 
piemērojot V – VIII pielikumu par 
eksperimentiem, kur neizmanto 
mugurkaulniekus, var izsniegt pret 
samaksu nākamajiem reģistrētājiem;

svītrots

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package (Sacconi and others).

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 



PE 357.817v01-00 80/154 AM\565897LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

from non-animal tests. (Davies).

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning non-vertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances (Vernola and others).

The deletion of point (x) of Article 9(a) seeks to clear the way for the introduction of the 
principle of compulsory access to all data. This amendment is linked to the amendment to 
Article 23(4) (Foglietta and others).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 493
9. panta a) daļas x a) apakšpunkts (jauns)

xa) novērtējums, vai XII pielikuma kritēriji 
ir ievēroti, identificējot stabilas, 
bioakumulatīvas un toksiskas vielas vai arī 
ļoti stabilas un ļoti bioakumulatīvas vielas, 
ja nepieprasa saskaņā ar 13. pantu.

Or. en

Justification

This amendment raises the level of information required.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 494
9. panta a) daļas x a) un x b) apakšpunkts (jauni)

xa) informācija par bīstamību vielām 
daudzumos no 1-10 tonnām, kā noteikts IV 
pielikuma 6. sadaļā (jaunā);
xb) materiālu nekaitīguma datu saraksta 
kopija klasificētu vielu gadījumā;
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Or. en

Justification

In order to allow for a preliminary screening of low volume substances on the basis of 
possible risk, basic exposure information is required. It would thus be possible to assign a 
greater priority for information gathering for those substances where exposure is considered 
to be significant or difficult to estimate, as well as to allow for a preliminary consideration of 
possible risk. In order to facilitate official monitoring, the Agency database should also 
include an inventory of material safety data sheets.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

Grozījums Nr. 495
9. panta b) punkts

b) ziņojums par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
nepieciešams saskaņā ar 13. pantu.

b) ziņojums par ķimikāliju nekaitīgumu.

Or. de

Justification

Linked to the amendment to the first subparagraph of Article 13(1).

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 496
9. panta 1. a punkts (jauns)

Laikā, kad iesniedz informāciju, kas 
nepieciešama reģistrācijai, pieteikuma 
iesniedzējs var saskaņā ar a) un b) daļas 
noteikumiem izvēlēties īpaši izveidotiem 
dokumentiem vai to daļām piešķirt 
konfidenciālu statusu. Pieteikuma 
iesniedzējs pamato šādu prasību. Iestāde, 
kas saņem informāciju, pienācīgi 
atsaucoties uz 116. pantu, lemj, kādai 
informācijai piešķirt konfidenciālu statusu.
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Or. it

Justification

Adds a reference to Article 116 on confidentiality to Amendment 21 by the rapporteur.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Grozījums Nr. 497
9. panta 1. a apakšpunkts (jauns)

Informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar 
1. punktu un ko veido saskaņā ar citiem ES 
vai starptautiskiem tiesību aktiem un/vai 
ķimikāliju programmām, var iesniegt to 
sākotnējā formātā.

Or. en

Justification

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting.  Examples of such programmes are: 
the OECD programme for the production of internationally agreed Safety Information Data 
Sets (SIDS), the International Chemical Council Association High Production Volume 
(ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and Environmental Risk Assessment 
Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry and household cleaning, the 
monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology Centre (ECETOC) on individual 
chemicals.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 498
10. pants

Kopēja konsorciju locekļu datu iesniegšana Kopēja vairāku reģistrētāju datu 
iesniegšana

1. Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 

1. Saskaņā ar 2. punktu, ja ir domāts, ka 
Kopienā vielu ražos viens vai vairāki 
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vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kas 
ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus saskaņā ar otro, trešo 
un ceturto apakšpunktu.

ražotāji un/vai importēs viens vai vairāki 
importētāji, piemēro šādus noteikumus:

Katrs konsorcija loceklis individuāli sniedz 
informāciju, kā noteikts 9. panta a) daļas i), 
ii), iii) un viii) apakšpunktā.

Katrs reģistrētājs individuāli sniedz 
informāciju, kā noteikts 9. panta a) daļas i), 
ii), iii) un viii) apakšpunktā.

Viens no ražotājiem vai importētājiem, kas 
rīkojas pārējo konsorcija locekļu vārdā, 
sniedz informāciju, kā noteikts 9. panta a) 
daļas iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā.
Konsorcija locekļi var paši nolemt, vai 
atsevišķi iesniegt informāciju, kā noteikts 9. 
panta a) daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai 
arī pārējo vārdā to iesniedz viens ražotājs
vai importētājs.

Reģistrētāji var paši nolemt, vai atsevišķi 
iesniegt informāciju, kā noteikts 9. panta a) 
daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai arī 
pārējo vārdā to iesniedz viens vai vairāki 
ražotāji vai importētāji („vadošie 
reģistrētāji”).

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Informāciju, kas noteikta 9. panta a) 
daļas iv), vi) vii) un ix) apakšpunktā, 
iesniedz tikai viens vai vairāki ražotāji vai 
importētāji („vadošais(-ie) reģistrētājs(-i)”), 
kas ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus. Ja reģistrētājs 
nepiekrīt vairākuma uzskatam par to, kādu 
informāciju jāiesniedz saskaņā ar 9. panta 
a) daļas iv), vi) un/vai vii) apakšpunktu, 
viņš iesniedz paskaidrojumu, kāpēc 
nepiekrīt, kopā ar informāciju, ko uzskata 
par piemērotu.

Or. en

Justification

This "package" of amendments introduces the idea of "One Substance One Registration" 
(OSOR) and is linked to the amendments tabled by the same authors on Title II. The objective 
is to ensure a coherent information package for each substance - at least for the hazard data -
to be developed by industry on a solid and reliable basis. This will ensure the development of 
improved risk management measures for registrants and users based on one coherent hazard 
data set. Potentially confidential information (e.g. on uses) can be submitted directly to the 
Agency. This does not equate to mandatory consortia as registrants have the flexibility to 
decide how to work together. In addition, disagreements on the selection of data and/or 
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classification and labelling can be identified and justified.

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

Grozījums Nr. 499
10. panta 1. punkts

1. Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi 
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kas 
ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus saskaņā ar otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu:

1. Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi 
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, vai 
arī trešā puse, kas ar vienošanos pārstāv 
pārējos ražotājus un/vai importētājus 
saskaņā ar otro, trešo un ceturto 
apakšpunktu:

Katrs konsorcija loceklis individuāli sniedz 
informāciju, kā noteikts 9. panta a) daļas i), 
ii), iii) un viii) apakšpunktā.

Katrs konsorcija loceklis individuāli sniedz 
informāciju, kā noteikts 9. panta a) daļas i), 
ii), iii) un viii) apakšpunktā.

Viens no ražotājiem vai importētājiem, kas 
rīkojas pārējo konsorcija locekļu vārdā, 
sniedz informāciju, kā noteikts 9. panta a) 
daļas iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā.

Viens no ražotājiem vai importētājiem, vai 
arī trešā puse, kas rīkojas pārējo konsorcija 
locekļu vārdā, sniedz informāciju, kā 
noteikts 9. panta a) daļas iv), vi), vii) un ix) 
apakšpunktā.

Konsorcija locekļi var paši nolemt, vai 
atsevišķi iesniegt informāciju, kā noteikts 9. 
panta a) daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai 
arī pārējo vārdā to iesniedz viens ražotājs vai 
importētājs.

Konsorcija locekļi var paši nolemt, vai 
atsevišķi iesniegt informāciju, kā noteikts 9. 
panta a) daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai 
arī pārējo vārdā to iesniedz viens ražotājs vai 
importētājs, vai arī trešā puse.

Or. en

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by using a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium 
representing the interest of the group of manufacturers.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
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Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 500
10. panta 1. punkts

1. Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi 
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kas 
ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus saskaņā ar otro, trešo 
un ceturto apakšpunktu:

1. Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi 
vai vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem.

Katrs konsorcija loceklis individuāli sniedz 
informāciju, kā noteikts 9. panta a) daļas i), 
ii), iii) un viii) apakšpunktā.

Komisija izveido attiecīgas vadlīnijas ar 
visaugstāko tiesisko pakāpi, lai palīdzētu 
uzņēmumiem pienācīgi piemērot 
konkurences likumu, veidojot šādus 
konsorcijus.

Viens no ražotājiem vai importētājiem, kas 
rīkojas pārējo konsorcija locekļu vārdā, 
sniedz informāciju, kā noteikts 9. panta a) 
daļas iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā.

Viens no ražotājiem vai importētājiem, kas 
rīkojas pārējo konsorcija locekļu vārdā, 
sniedz informāciju, kā noteikts 9. panta a) 
daļas iv), vi), vii), viii) un ix) apakšpunktā.

Katrs konsorcijs var arī kopīgi sniegt 
informāciju, kas noteikta 9. panta 1. 
punkta a) daļas i)-iii) apakšpunktā.

Konsorcija locekļi var paši nolemt, vai 
atsevišķi iesniegt informāciju, kā noteikts 9. 
panta a) daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai 
arī pārējo vārdā to iesniedz viens ražotājs vai 
importētājs.

Konsorcija locekļi var paši nolemt, vai 
atsevišķi iesniegt informāciju, kā noteikts 9. 
panta a) daļas v) apakšpunktā un b) daļā, vai 
arī pārējo vārdā to iesniedz viens ražotājs vai 
importētājs.

Or. en

Justification

Guidance rules are necessary to help companies when forming a consortium, managing it and 
meeting to encourage competition compliance and avoid possible infringements.

In case of joint submission of data it should suffice that the one manufacturer/importer 
submitting on behalf of others makes a statement in the sense of Art. 9 1(a) (viii).
It should be also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to 
(iii) if the members of the consortia agree; otherwise the sense of a consortium is limited.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines un María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 501
10. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kas 
ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus saskaņā ar otro, trešo 
un ceturto apakšpunktu.

Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. 
Datu koplietošana ir obligāta, ņemot vērā 
gan datus no eksperimentiem ar 
mugurkaulniekiem, gan datus no visiem 
eksperimentiem, kas nepieciešami 
reģistrācijas mērķiem.
Veicina arī publisku konsorciju un jauktu 
publisku/privātu konsorciju veidošanu 
nolūkā nodrošināt piekļuvi MVU un MVU 
asociācijām.

Or. it

Justification

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

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

Grozījums Nr. 502
10. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem. Daļu reģistrācijas 
iesniedz viens ražotājs vai importētājs, kas 
ar vienošanos pārstāv pārējos ražotājus 
un/vai importētājus saskaņā ar otro, trešo 

Ja ir domāts, ka Kopienā vielu ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, tie var veidot konsorciju 
reģistrācijas mērķiem.
Datu koplietošana ir obligāta, ņemot vērā 
gan datus no eksperimentiem ar
mugurkaulniekiem, gan datus no visiem 
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un ceturto apakšpunktu. eksperimentiem, kas nepieciešami 
reģistrācijas mērķiem.

Or. it

Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process and, above all, to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs. It is linked to the other amendments tabled to 
the articles in Title II: Registration of substances.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines un María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 503
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā proporcionālu daļu no 
reģistrācijas nodevas saskaņā ar kritērijiem, 
ko noteikusi Aģentūra.

Or. it

Justification

The Agency needs to lay down proportionality criteria for the registration fee. This 
amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 504
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Reģistrētāji, kas ir konsorcija locekļi, 
savstarpēji lemj par to, kādu daļu no 
reģistrācijas nodevas katrs no viņiem 
maksās.
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Or. nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 505
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā taisnīgu daļu no 
reģistrācijas nodevas.

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 506
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā vienādu daļu no 
reģistrācijas nodevas.

Or. en
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Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Linked to amendments to articles 17-2, 25,5 and 25-6.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 507
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
reģistrācijas nodevas.

2. Katrs konsorcijs iekšēji lemj par to, kā 
sadalīt reģistrācijas nodevu.

Or. sv

Justification

Within voluntarily created consortia, the members themselves must have the opportunity to 
divide up the costs.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Grozījums Nr. 508
11. pants

11. pants Šis pants ir svītrots

Or. en
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Justification

With the adaptation of a new system bases on volume AND risk this article is not relevant 
anymore (Oomen-Ruijten and others).

The preceding articles are replaced by the amendments made to Article 21(Foglietta and 
others).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 509
11. pants

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no 
tonnāžas

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no riska

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, par 
vielām, kas ir 1. riska kategorijā;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, kas ir 2. riska 
kategorijā;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, kas ir 3. riska kategorijā;

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, kas ir 4. riska 
kategorijā.
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2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, Aģentūrai sniedz pienācīgu 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
saskaņā ar 1. punktu, kā arī visus pārējo 
reģistrācijas, ņemot vērā šo papildu 
informāciju.

Or. de

Justification

Switch from a quantitative to a risk-based approach: not the quantity of a substance, but 
rather the risk it represents must be the decisive criterion.  In that connection, the risk is 
determined by the hazardousness, quantity and exposure of the substance.  In principle, a 
restricted information set is needed for a risk assessment.  The annexes give details of risk 
categories linked to the information requirements set out in Article 11. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 510
11. pants

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no 
tonnāžas

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no riska

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

a) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, kā arī eksperimentu
ierosinājumus VIII pielikumā noteiktās 
informācijas sniegšanai par vielām, ko 
saskaņā ar 9. panta c) punktu saistībā ar 
IVa pielikumu reģistrētājs klasificējis 1. 
prioritātes līmenī;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, kā arī eksperimentu 
ierosinājumus VII pielikumā noteiktās 
informācijas sniegšanai par vielām, ko 
saskaņā ar 9. panta c) punktu saistībā ar 
IVa pielikumu reģistrētājs klasificējis 2. 
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prioritātes līmenī;
c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V pielikumā, 
par vielām, ko saskaņā ar 9. panta c) 
punktu saistībā ar IVa pielikumu 
reģistrētājs klasificējis 3. prioritātes līmenī.

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.
2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, Aģentūrai sniedz pienācīgu 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
saskaņā ar 1. punktu, kā arī visus pārējo 
reģistrācijas, ņemot vērā šo papildu 
informāciju.

Or. de

Justification

The information to be supplied as part of the technical dossier should not be made solely 
contingent on the quantity of the substance which is manufactured or imported, but should 
rather reflect the risk inherent in the use of the substance in question.  Accordingly, toxicity 
and the uses to which the substance is put are decisive, alongside the total quantity 
manufactured or imported.  The new Annex IVa represents a workable risk-assessment 
instrument.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 511
11. panta virsraksts

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no 
tonnāžas

Informācija, kas jāiesniedz, atkarībā no 
tonnāžas un svarīguma pakāpes
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Or. nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. In 
this article, the proposed volumes are therefore combined with the degree of concern 
(Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 512
11. panta 1. punkts

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu informāciju 
saskaņā ar minētā noteikuma vi), cii) un vii) 
apakšpunktu:

a) informāciju, kas noteikta V 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 1 
tonnas apmērā vai lielākos daudzumos;

a) informāciju, kas noteikta V 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, tai skaitā eksperimentiem 
ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 1 
tonnas apmērā vai lielākos daudzumos;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

(b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, tai skaitā eksperimentiem 
ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, tai skaitā eksperimentiem 
ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta V-VII pielikumā, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos;

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, tai skaitā eksperimentiem 
ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu šo 
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pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos daudzumos.

informāciju, kas noteikta V-VIII pielikumā, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1000 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos.     

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 47. 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 for 
provision of the information specified in Annexes V and VI should also be submitted.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 513
11. panta 1. punkta ievaddaļa un a) daļa

1. Tehniskajos dokumentos, kā noteikts 9. 
panta a) daļā, ietver vismaz šādu 
informāciju saskaņā ar minētā noteikuma 
vi), cii) un vii) apakšpunktu:

1. Bīstamas vielas dokumentos, kā noteikts 
9. panta 1. punkta b) daļas i), ii) un iii) 
apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

a) attiecībā uz vielām, kas ir 1 tonnas 
apmēros vai lielākos daudzumos uz vienu 
ražotāju vai importētāju, visu ražotājam vai 
importētājam pieejamo informāciju par 
psihoķīmisku vielas iedarbību un tās 
ietekmi uz cilvēku veselību un dabu, tai 
skaitā, kā minimums, informāciju par 
psihoķīmisku iedarbību, kā noteikts V 
pielikumā; 

Or. en

Justification

This amendment specifies that all available information is required to be submitted in a 
hazard dossier for substances between 1 and 10 tonnes, including as a minimum information 
on the physico-chemical properties set out in Annex V. 

To reduce costs, all information set out in Annex V shall only be required for those substances 
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which are identified by the screening (as proposed below) as substances that could pose a 
high risk. For other substances only information that is already available is required to be 
submitted (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 514
11. panta 1. punkta a) daļa

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

a) informāciju par psihoķīmisku iedarbību, 
kas noteikta V pielikuma 5.b daļā, un visu 
ražotājam vai importētājam pieejamo
informāciju par pārējo psihoķīmisko 
iedarbību, kas noteikta V pielikuma 5.b 
daļā, kā arī vielas toksiskajām un 
ekotoksiskajām maksimālajām atzīmēm, 
par vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

Or. en

Justification

As a first step, registrants in the 1 to 10 tonne bracket should be required to submit all 
relevant information available to them. Further information gathering may be required 
following an initial basic assessment and prioritisation. Certain physicochemical parameters 
(vapour pressure/granulometry, partition coefficient, flash point, flammability, explosive 
properties) should always be submitted in order to enable basic transport and containment 
measures, as well as to permit the application of simple exposure models.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 515
11. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos;

a) informāciju, kas noteikta V pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1 tonnas 
apmērā vai lielākos daudzumos, vai arī 
kopējais daudzums, ko laiž tirgū, vienam 
ražotājam vai importētājam ir 5 tonnas vai 
vairāk;
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Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5 tonnes in total). 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 516
11. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkts

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 100 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos, 
izņemot vielas ar zemu svarīguma pakāpi;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu
apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 1000 tonnu
apmērā vai lielākos daudzumos, izņemot 
vielas ar zemu un vidēju svarīguma pakāpi;

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām ar ļoti augstu 
svarīguma pakāpi.

Or. nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 517
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

b) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 10 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos, vai 
arī kopējais daudzums, ko laiž tirgū, 
vienam ražotājam vai importētājam ir 50 
tonnas vai vairāk;

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 50 tonnes in total).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 518
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos; 

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos, vai arī 
kopējais daudzums, ko laiž tirgū, vienam 
ražotājam vai importētājam ir 500 tonnas 
vai vairāk;

Or. de
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Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 500 tonnes in total). 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 519
11. panta 1. punkta c) daļa

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā, par 
vielām, ko katru gadu viens ražotājs vai 
importētājs ražo vai importē 100 tonnu 
apmērā vai lielākos daudzumos;

c) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, kā arī informāciju, kas noteikta 
VII pielikumā, kas neietver eksperimentus 
ar mugurkaulniekiem, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju saistībā ar eksperimentiem ar 
mugurkaulniekiem, kas noteikta VII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 100 
tonnu apmērā vai lielākos daudzumos;

Or. en

Justification

It should be clarified that all the information in Annex VII that does not involve vertebrate 
animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no reason to 
submit testing proposals for that information.  

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 520
11. panta 1. punkta d) daļa

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, kā arī informāciju, kas noteikta 
VII un VIII pielikumā, kas neietver 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem, un 
priekšlikumus eksperimentiem, lai 
nodrošinātu šo informāciju saistībā ar 
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1000 tonnu apmērā vai lielākos daudzumos; eksperimentiem ar mugurkaulniekiem, kas 
noteikta VII un VIII pielikumā, par vielām, 
ko katru gadu viens ražotājs vai importētājs 
ražo vai importē 1000 tonnu apmērā vai 
lielākos daudzumos;

Or. en

Justification

It should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.  

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 521
11. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos daudzumos. 

d) informāciju, kas noteikta V un VI 
pielikumā, un priekšlikumus 
eksperimentiem, lai nodrošinātu šo 
informāciju, kas noteikta VII un VIII 
pielikumā, par vielām, ko katru gadu viens 
ražotājs vai importētājs ražo vai importē 
1000 tonnu apmērā vai lielākos daudzumos, 
vai arī kopējais daudzums, ko laiž tirgū, 
vienam ražotājam vai importētājam ir 5000 
tonnas vai vairāk.

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5000 tonnes in total). 
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Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Grozījums Nr. 522
11. panta 2. punkts

2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, Aģentūrai sniedz pienācīgu 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
saskaņā ar 1. punktu, kā arī visus pārējo 
reģistrācijas, ņemot vērā šo papildu 
informāciju.

2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, Aģentūrai sniedz pienācīgu 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
saskaņā ar 1. punktu, kā arī visus pārējo 
reģistrācijas, ņemot vērā šo papildu 
informāciju. Minēto papildu informāciju 
Aģentūrai sniedz laikposmā, par ko 
vienojas starp reģistrētāju un Aģentūru, kā 
arī vienlaicīgi ar ražotāju/importētāju, kas 
vielu laiž tirgū.

Or. en

Justification

It is sensible to provide the Agency and registrant with some certainty over the time-period 
for providing the additional information (Bowis and others).

The registrant and the Agency must agree on a further time-frame for the submission of the 
additional information (Sacconi).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 523
11. panta 2. punkts

2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, Aģentūrai sniedz pienācīgu 
papildu informāciju, kas nepieciešama 
saskaņā ar 1. punktu, kā arī visus pārējo 
reģistrācijas, ņemot vērā šo papildu 
informāciju.

2. Tiklīdz vielas, kas jau reģistrēta, 
daudzums sasniedz nākamo tonnāžas 
intervālu, vai arī jaunu datu rezultātā 
mainās svarīguma pakāpe, Aģentūrai 
sniedz pienācīgu papildu informāciju, kas 
nepieciešama saskaņā ar 1. punktu, kā arī 
visus pārējo reģistrācijas, ņemot vērā šo 
papildu informāciju.

Or. nl
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Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola un Amalia Sartori

Grozījums Nr. 524
11. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Prioritāti piešķir in vitro metodēm un 
struktūras un aktivitātes (kvantitatīvu) 
sakarību (SAKS) izmantošanai. Šim 
nolūkam Komisija izveido uzņēmumiem 
eksperimentu, datu bāžu un atzītu modeļu 
sarakstu.

Or. es

Justification

With the Centre in Ispra, the Commission's research and development capacity is sufficient to 
draw up a catalogue of approved methods that avoid animal testing. The Commission could 
monitor the databases and approved (Q)SAR models by means of a register. It could also 
confirm their proper use at any time through the reproduction of the results presented.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 525
11. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Daudzumu vielai, ko pakāpeniski ievieš, 
ik gadu nosaka pēc vidējā saražotā vai 
importētā daudzuma pēdējos 3 gados pirms 
reģistrācijas dokumentu iesniegšanas.

Or. en
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Justification

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González un
Marcello Vernola

Grozījums Nr. 526
12. panta 1. punkts

1. Informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām var veidot ne tikai ar eksperimentu, 
bet arī ar citu līdzekļu palīdzību, it īpaši, 
izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus 
struktūras un aktivitātes sakarību modeļus 
vai informāciju no strukturāli saistītām 
vielām, ar nosacījumu, ka ievēro IX 
pielikumā noteiktos nosacījumus.

1. Informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām var veidot ne tikai ar eksperimentu, 
bet arī ar citu līdzekļu palīdzību, it īpaši, 
izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus 
struktūras un aktivitātes sakarību modeļus 
vai informāciju no strukturāli saistītām 
vielām, vai arī atzītus SAKS, ar nosacījumu, 
ka ievēro IX pielikumā noteiktos 
nosacījumus.

Or. es

Justification

In order to fulfil one of the Agency's objectives.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 527
12. panta 2. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Šīs metodes regulāri pārbauda un uzlabo 
nolūkā samazināt eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem un izmantoto dzīvnieku 
skaitu. It īpaši, ja Eiropas Alternatīvo 
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metožu validēšanas centrs (EAMVC) 
pasludina, ka kāda alternatīva 
eksperimentu metode ir derīga un gatava 
likumīgai apspriešanai un pieņemšanai, 
Aģentūra 14 dienu laikā iesniedz lēmuma 
projektu, kas groza attiecīgo(–os) šīs 
Regulas pielikumu(-us) nolūkā aizstāt 
dzīvnieku eksperimentu metodi ar 
alternatīvo.

Or. en

Justification

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically updated 
when an alternative test method is validated by ECVAM.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 528
12. panta 3. punkts

3. Laboratorijas eksperimentus un analīzes 
veic saskaņā ar labas laboratoriju prakses 
principiem, kas noteikti Direktīvā 
87/18/EEK un ar Direktīvas 86/609/EEK 
noteikumiem.

3. Laboratorijas eksperimentus un analīzes 
veic saskaņā ar labas laboratoriju prakses 
principiem, kas noteikti Direktīvā 
87/18/EEK un ar Direktīvas 86/609/EEK 
noteikumiem. Pirmo teikumu nepiemēro 
laboratorijas eksperimentiem un analīzēm, 
ko veic pirms šīs Regulas stāšanās spēkā; 
taču tikai tad, ja ir pienācīgi pamatotas 
aizdomas par iegūto datu ticamību, 
Aģentūra var pieprasīt veikt papildu 
eksperimentus un analīzes.

Or. de

Justification

All data already available must be recognised in the REACH system, even if that data was not 
analysed in accordance with the GLP (good laboratory practice). The existing laws on 
chemicals have ensured that data on a wide variety of substances are available in the EU. 
Firms should be completely freed from any requirement to supply data concerning these 
substances again - a superfluous and unnecessarily bureaucratic procedure. This 
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arrangement may also obviate for many animal tests. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 529
12. panta 3. punkts

3. Laboratorijas eksperimentus un analīzes
veic saskaņā ar labas laboratoriju prakses 
principiem, kas noteikti Direktīvā 
87/18/EEK un ar Direktīvas 86/609/EEK 
noteikumiem.

3. Jaunus mugurkaulnieku laboratorijas
eksperimentus veic saskaņā ar labas 
laboratoriju prakses principiem, kas noteikti
Direktīvā 87/18/EEK un ar Direktīvas 
86/609/EEK noteikumiem. 

Or. en

Justification

Insistence that all testing is in compliance with GLP will increase costs unnecessarily, as “in 
house” testing is normally cheaper than testing conducted by GLP-standard laboratories. An 
exemption needs to be made for vertebrate animal testing.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 530
12. panta 4. punkta 1. apakšpunkts

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš iesniedz piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

Or. en
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Justification

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. 

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 531
12. panta 4. punkta 1. apakšpunkts

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, uzrādot tīrības 
pakāpi un piemaisījumu raksturu, kas ir 
vienāds, t.i., kas nemaina vielas toksiskuma 
raksturojumu, un ka viņš var iesniegt 
piekļuves pilnvaru, ko izsniedza 
iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), atļaujot 
izmantot pētījumus.

Or. en

Justification

In practice, it is very difficult to always get the exact same purity of a substance even within 
the same plant.  Moreover, several companies may use different processes for the same 
substance but which result in different degrees of purity and the nature of impurities but 
which would not alter the toxicity profile of the substance.  This amendment seeks to avoid 
substances covered by REACH having to be registered several times, involving unjustified 
duplication of work and animal testing.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 532
12. panta 4. punkta 1. apakšpunkts

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
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reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš. Vielu uzskata 
par tādu pašu, ja tīrības pakāpe un 
piemaisījumu raksturs ir vienāds nemaina 
vielas toksiskuma raksturojumu. Jaunais 
reģistrētājs iesniedz piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

Or. en

Justification

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

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un Sergio Berlato

Grozījums Nr. 533
12. panta 4. punkta 1. apakšpunkts

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš iesniedz piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i).

Or. it
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Justification

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

The amendment seeks to clarify the legal position; the original wording could create 
confusion (Foglietta and others).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 534
12. panta 4. punkta pirmais apakšpunkts

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunais 
reģistrētājs ir tiesīgs atsaukties uz tās pašas 
vielas pētījumu un eksperimentu 
ziņojumiem, turpmāk – „pētījumiem”, kas 
iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka viņš var 
pierādīt, ka viela, ko viņš tagad reģistrējis, ir 
tā pati, kas reģistrēta iepriekš, tai skaitā 
tīrības pakāpe un piemaisījumu raksturs, un 
ka viņš var iesniegt piekļuves pilnvaru, ko 
izsniedza iepriekšējais(-ie) reģistrētājs(-i), 
atļaujot izmantot pētījumus.

Aģentūra nokārto jautājumu par turpmāku 
pienācīgu izmaksu sadali.

Or. de

Justification

The entrepreneurs and consumers concerned must be guaranteed legal security.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 535
13,. panta 1. punkta pirmais apakšpunkts

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 
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saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
reģistrētājs šādu vielu katru gadu ražo vai 
importē 10 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu. 

Or. de

Justification

As far as workers, consumers and the environment are concerned, the chemical safety 
assessment and the chemical safety report based on that assessment are fundamental to the 
safe use of chemicals. the resulting risk-management measures (see Annex I) can make an 
invaluable contribution to safety at the workplace. The amendment therefore suggests that a 
chemical safety assessment and a chemical safety report should be mandatory for all 
substances subject to registration pursuant to Chapter 2 (Scheele).

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes. This would 
mean, firstly, that for two-thirds of the substances that fall under REACH, the data provided 
under registration would not be assessed with regard to its impacts on human health and the 
environment. And even when they are hazardous, there would be no requirement to provide  
exposure data. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances (Schlyter and others).

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Richard Seeber

Grozījums Nr. 536
13. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 
saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
reģistrētājs šādu vielu katru gadu ražo vai 
importē 10 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 
saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
reģistrētājs šādu vielu katru gadu ražo vai 
importē 1 tonnas apmērā vai lielākos 
daudzumos.

Or. en
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Justification

The information required for chemicals produced at 1-10 tpa is inadequate. It will not identify 
chemicals meeting the criteria of very high concern or posing a risk to human health. After 
the internet consultation REACH has been significantly weakened, with 3 tests removed and 
the obligation to produce a Chemical Safety Report deleted. This lack of information leads to 
REACH not requiring many 1-10 tpa substances to have safety data sheet. Without such basic 
information, it will be difficult for downstream users to implement appropriate risk 
management measures protecting workers (Honeyball, Jørgensen and others).

This amendment ensures that basic information in the form of a Chemical Safety Report will 
be made available by manufacturers of chemicals for all chemicals above 1 tonne. This is 
necessary in order for risk management measures to be undertaken to protect professionals 
or consumers who are in direct contact with these chemicals, for example cloth dyes or 
household cleaning products (Sjöstedt) .

The drafting of a chemical safety report should be mandatory for substances manufactured in 
quantities of more than 1 tonne per year, since this new regulatory instrument is fundamental 
to risk assessment and risk avoidance strategies. Many - e.g. highly toxic - substances can 
already pose a major risk if they are present in very small quantities, certainly in quantities of 
much less than 1 tonne. Chemical safety reports for substances manufactured in quantities of 
more than 1 tonne are vital if workplace safety is to be guarantee. The arrangements put 
forward in the Commission proposal for quantities between 1 tonne and 10 tonnes could 
create gaps in the protection system (Seeber).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 537
13. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 
saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
reģistrētājs šādu vielu katru gadu ražo vai 
importē 10 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

1. Nemazinot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
visām vielām, uz ko attiecas reģistrācija 
saskaņā ar šo nodaļu, veic ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējumu un izstrādā 
ziņojumu par ķimikāliju nekaitīgumu, ja 
reģistrētājs šādu vielu katru gadu ražo vai 
importē 100 tonnu apmērā vai lielākos 
daudzumos.

Or. de
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Justification

The  threshold triggering a mandatory chemical safety report should be 100 tonnes per year. 
This would serve to reduce the burden on SMUs.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 538
13. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Saskaņā ar 1. punktu ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējums jāveic vielai, kas ir 
kāda preparāta sastāvā, ja šīs vielas 
koncentrācija minētajā preparātā ir mazāka 
par šādu daudzumu minimālajiem 
apjomiem:

2. Saskaņā ar 1. punktu ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējums jāveic vielai, kas ir 
kāda preparāta vai preces sastāvā, ja šīs 
vielas koncentrācija minētajā preparātā vai 
precē ir mazāka par šādu daudzumu 
minimālajiem apjomiem:

Or. en

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.  
This amendment is in line with current EC legislation on articles.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 539
13. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Saskaņā ar 1. punktu ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējums jāveic vielai, kas ir 
kāda preparāta sastāvā, ja šīs vielas 
koncentrācija minētajā preparātā ir mazāka 
par šādu daudzumu minimālajiem 
apjomiem:

2. Saskaņā ar 1. punktu ķimikāliju 
nekaitīguma novērtējums jāveic vielai, kas ir 
kāda preparāta sastāvā, ja šo preparātu 
neklasificē kā bīstamu vai ja šīs vielas 
koncentrācija minētajā preparātā ir mazāka 
par šādu daudzumu minimālajiem 
apjomiem:



AM\565897LV.doc 111/154 PE 357.817v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. en

Justification

Avoid subjecting component substances in preparations that do not meet the criteria for 
classification as hazardous to the full provisions of Chemical Safety Assessments and 
Chemical Safety Reports.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 540
13. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) 0,1%, ja viela atbilst XII pielikumā 
minētajiem kritērijiem.

f) 0,1%, ja šī viela ir ar ļoti augstu 
svarīguma pakāpi.

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 541
13. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) stabilas, bioakumulatīvas un toksiskas 
vielas vai arī ļoti stabilas un ļoti 
bioakumulatīvas vielas novērtējums.

d) svarīguma pakāpes novērtējums.

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern. The PBT and vPvB 
assessment is replaced with an assessment relating to the degree of concern (Blokland 
priority package).
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 542
13. panta 3. punkta d a) daļa (jauna) un d b) daļa (jauna)

e) bīstamas vielas novērtējums;
f) riska raksturojums.

Or. en

Justification

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 543
13. panta 4. punkts

4. Ja 3. punkta a)-d) daļā minēto darbību 
veikšanas rezultātā ražotājs vai importētājs 
secina, ka viela atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai ir novērtēta kā stabila, 
bioakumulatīva un toksiska viela vai arī ļoti 
stabila un ļoti bioakumulatīva viela, 
ķimikāliju nekaitīguma novērtēšanā ietver 
šādus papildu pasākumus:

svītrot

a) bīstamas vielas novērtējums;
b) riska raksturojums.
Bīstamas vielas novērtējums un riska 
raksturojums attiecas uz visiem ražotāja vai 
importētāja noteiktajiem lietošanas 
veidiem.

Or. en

Justification

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
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characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 544
13. panta 4. punkta ievaddaļa

4. Ja 3. punkta a)-d) daļā minēto darbību 
veikšanas rezultātā ražotājs vai importētājs 
secina, ka viela atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai ir novērtēta kā stabila, 
bioakumulatīva un toksiska viela vai arī ļoti 
stabila un ļoti bioakumulatīva viela, 
ķimikāliju nekaitīguma novērtēšanā ietver 
šādus papildu pasākumus:

4. Ja 3. punkta a)-d) daļā minēto darbību 
veikšanas rezultātā ražotājs vai importētājs 
secina, ka viela atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai ir novērtēta kā viela ar ļoti 
augstu svarīguma pakāpi, ķimikāliju 
nekaitīguma novērtēšanā ietver šādus 
papildu pasākumus:

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package). 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 545
13. panta 4. punkta 2. apakšpunkts

Bīstamas vielas novērtējums un riska 
raksturojums attiecas uz visiem ražotāja vai 
importētāja noteiktajiem lietošanas veidiem.

Bīstamas vielas novērtējums un riska 
raksturojums attiecas uz visiem ražotāja vai 
importētāja noteiktajiem lietošanas veidiem 
1 tonnas apmērā vai lielākos daudzumos 
gadā.

Or. en

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 546
13. panta 4. a punkts (jauns)

4.a Ziņojumā par ķimikāliju nekaitīgumu 
ietverti novērtējuma rezultāti, kur ietverts:
a) reģistrētāja secinājums, ka nepastāv ne 
mazākā bīstamība un novērtēšana nav 
nepieciešama, ja vien nav mainījies risks, 
kas balstīts uz jaunu informāciju; vai 
b) reģistrētāja priekšlikums 
eksperimentiem, lai veidotu papildu 
informāciju, ja viņš to uzskata par 
nepieciešamu, kas iegūta, pielietojot VII-IX 
pielikumu.

Or. en

Justification

The registrant is fully and solely responsible for the conduction of this step-wise risk 
assessment. If the available information is not sufficient to demonstrate safe use, it is the 
responsibility of the registrant to elaborate a testing proposal which has to be submitted to 
the Agency in the course of the registration process. The final registration dossier submitted 
to the Agency without any testing proposal basically indicates “no concern”. The registrant is 
responsible for the content of the dossier and the conclusions derived out of this information. 
One conclusion could be that certain applications of a substance cannot be supported by the 
registrant due to unmanageable risks.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un Sergio Berlato

Grozījums Nr. 547
13. panta 5. punkta a) apakšpunkts

a) pārtikas produktu kontaktmateriālos 
Padomes Direktīvas 89/109/EEC nozīmē;

svītrots

Or. it
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Justification

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably 
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

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

Grozījums Nr. 548
14. pants

Saskaņā ar šo sadaļu uz polimēriem 
reģistrēšana neattiecas.

Uz polimēriem reģistrēšana neattiecas.

Or. it

Justification

REACH should not cover polymers at all. They should be come under specific provisions. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: 
Registration of substances.      

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 549
14. a pants (jauns)

14.a pants
Reģistrācija, pamatojoties uz svarīguma 

pakāpi
Reģistrācijas pieteikumu iesniedz, 
pamatojoties uz svarīguma pakāpi, kā 
noteikusi Aģentūra un ņemot vērā vielas 
ražoto vai importēto daudzumu katru gadu.

Or. nl
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Justification

The degree of concern determines what data must be submitted with a registration (Blokland 
priority package).

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 550
15. pants

15. pants Šis pants ir svītrots

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.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 551
15. panta 1. punkts

1. Visi, kas izolētu starpproduktu, kas 
atrodas vienā un tajā pašā vietā, katru gadu
ražo 1 tonnas apmērā vai lielākos 
daudzumos, Aģentūrai iesniedz reģistrācijas 
pieteikumu par šo izolēto starpproduktu, kas 

1. Visi, kas izolētu starpproduktu ar ļoti 
augstu svarīguma pakāpi, kas atrodas vienā 
un tajā pašā vietā, vai kādu citu izolētu 
starpproduktu, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, katru gadu ražo 1 tonnas apmērā 
vai lielākos daudzumos, Aģentūrai iesniedz 
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atrodas vienā un tajā pašā vietā. reģistrācijas pieteikumu par šo izolēto 
starpproduktu, kas atrodas vienā un tajā pašā 
vietā.

Or. nl

Justification

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

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 552
15. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Izolēta starpprodukta, kas atrodas vienā 
un tajā pašā vietā, reģistrācijā ietver šādu 
informāciju tās noteiktajā formā saskaņā ar 
108. pantu, ciktāl ražotājam ir iespēja to 
iesniegt bez nekādas papildu pārbaudes:

2. Izolēta starpprodukta, kas atrodas vienā 
un tajā pašā vietā, reģistrācijā ietver šādu 
informāciju tās noteiktajā formā saskaņā ar 
108. pantu:

Or. en

Justification

A registration of an on-site intermediate should contain the information regardless of whether 
the manufacturer needs to do additional testing or not. This provision if left unamended 
would have the effect of discouraging manufacturers from testing. Those who have not tested 
do not have to submit. With the deleted of the indicated text the specified information is 
instead a requirement for all manufacturers (Sjöstedt).

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution (Schlyter and others).



PE 357.817v01-00 118/154 AM\565897LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 553
15. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Izolēta starpprodukta, kas atrodas vienā 
un tajā pašā vietā un kā daudzumi katru 
gadu pārsniedz 100 tonnas, reģistrācijā 
ietver informāciju, kas noteikta V 
pielikumā, papildu informācijai, ko 
pieprasa saskaņā ar 2. punktu. 
Lai veidotu šo informāciju, piemēro 12. 
pantu.

Or. en

Justification

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities above 100 tonnes should fulfil 
the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 554
15. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Izolēta starpprodukta, kas atrodas vienā 
un tajā pašā vietā un kā daudzumi katru 
gadu vienam ražotājam pārsniedz 1000 
tonnas, reģistrācijā ietver informāciju, kas 
noteikta V pielikumā, papildu informācijai, 
ko pieprasa saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially for higher volumes it is reasonable 
to ask for more information. This amendment introduces higher demands for manufacturers 
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using on-site isolated intermediates in quantities of more than 1 000 tonnes per year. The 
demands for information are set to the same as the Commission proposal sets for transported 
isolated intermediates.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 555
16. pants

16. pants Šo pantu svītro

Or. en

Justification

see justification to Article 15.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 556
16. panta 1. punkts

1. Visi, kas izolētu starpproduktu, ko 
transportē, katru gadu ražo 1 tonnas apmērā 
vai lielākos daudzumos, Aģentūrai iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu par šo izolēto 
starpproduktu, ko transportē.

1. Visi, kas izolētu starpproduktu ar ļoti 
augstu svarīguma pakāpi, ko transportē, vai 
kādu citu izolētu starpproduktu, ko 
transportē, katru gadu ražo 1 tonnas apmērā 
vai lielākos daudzumos, Aģentūrai iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu par šo izolēto 
starpproduktu, ko transportē.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 557
16. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

3. Izolēta starpprodukta, ko transportē un kā 
daudzumi katru gadu pārsniedz 1000 tonnas, 
reģistrācijā ietver informāciju, kas noteikta 
V pielikumā, papildu informācijai, ko 
pieprasa saskaņā ar 2. punktu.

3. Izolēta starpprodukta, ko transportē un kā 
daudzumi katru gadu vienam ražotājam vai 
importētājam pārsniedz 1000 tonnas, 
reģistrācijā ietver informāciju, kas noteikta 
V un VI pielikumā, papildu informācijai, ko 
pieprasa saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially if an isolated intermediate is 
transported it is reasonable to ask for more information. This amendment introduces higher 
demands of information for transported isolated intermediates of more than 1 000 tonnes per 
year. It is also clarified that the tonnage is per manufacturer or importer.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 558
16. panta 3. punkts

3. Izolēta starpprodukta, ko transportē un kā 
daudzumi katru gadu pārsniedz 1000 
tonnas, reģistrācijā ietver informāciju, kas 
noteikta V pielikumā, papildu informācijai, 
ko pieprasa saskaņā ar 2. punktu.

3. Izolēta starpprodukta ar ļoti augstu 
svarīguma pakāpi, ko transportē, reģistrācijā 
ietver informāciju, kas noteikta V pielikumā, 
papildu informācijai, ko pieprasa saskaņā ar 
2. punktu.

Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern (Blokland priority package).
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 559
16. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

3. Izolēta starpprodukta, ko transportē un kā 
daudzumi katru gadu pārsniedz 1000 tonnas, 
reģistrācijā ietver informāciju, kas noteikta 
V pielikumā, papildu informācijai, ko 
pieprasa saskaņā ar 2. punktu.

3. Izolēta starpprodukta, ko transportē un kā 
daudzumi katru gadu pārsniedz 10 tonnas, 
reģistrācijā ietver informāciju, kas noteikta 
V pielikumā, papildu informācijai, ko 
pieprasa saskaņā ar 2. punktu. 

Or. en

Justification

Given the specific risks for safety, health and environment associated with transportation, and 
given that traffic of hazardous substances remains poorly regulated while continuously 
increasing, there is a need for close scrutiny of transported chemicals. Transported  isolated 
intermediates in quantities above 10 tonnes should fulfil the same requirements as normal 
substances between 1 and 10 tonnes.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 560
17. pants

17. pants Šis pants ir svītrots

Or. en

Justification

see justification to amendment to Article 15.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 561
17. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 

2. Reģistrētāji, kas ir konsorcija locekļi, 
savstarpēji lemj par to, kādu daļu no 
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nodevas. reģistrācijas nodevas katrs no viņiem 
maksās.

Or. nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 562
17. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija
loceklis, maksā tikai taisnīgu daļu no 
nodevas.

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 563
17. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā vienādu daļu no nodevas.
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Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia. Linked to amendments to articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Grozījumu iesniedza 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. 564
17. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai vienu trešdaļu no 
nodevas.

2. Katrs reģistrētājs, kas ir konsorcija 
loceklis, maksā tikai piemērotu daļu no 
nodevas.

Maksājamā nodeva ir proporcionāla 
saskaņā ar Aģentūras noteiktajiem 
kritērijiem, kur ņem vērā, inter alia, 
ražotos/importētos daudzumus.

Or. it

Justification

To make matters easier for SMEs, when setting the registration fee, the Agency should take 
account of registrants' size and the quantities produced/imported. This amendment is linked 
to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 565
18. pants

18. pants
Šis pants nosaka iesniegto reģistrācijas 
pieteikumu apstrādi un Aģentūras nozīmi 

Svītrots
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REACH reģistrācijas posmā. Reģistrācijas 
pieteikumus iesniegs un apstrādās 
elektroniski, lai atvieglotu daudzu tūkstošu 
reģistrētāju pārvaldīšanu. Aģentūra ir 
centrālā iestāde, kas saņem reģistrācijas 
pieteikumus. Tā katram piešķir 
reģistrācijas numuru un datumu, kā arī 
veic pārbaudi, vai iesniegtā informācija ir 
pilnīga, kam, atkal ņemot vērā 
apstrādājamo reģistrācijas pieteikumu lielo 
skaitu, ir jābūt automatizētam procesam. 
Aģentūra veic pārbaudi, vai iesniegtā 
informācija ir pilnīga tāpēc, lai 
reģistrācijas posmā nodrošinātu vajadzīgo 
saskanību. Aģentūra reģistrētājam paziņo 
par to, ja reģistrācijas pieteikums nav 
pilnīgs, un, ja tas tā ir, tad arī par 
nepieciešamo informāciju un termiņu 
reģistrācijas pieteikuma pabeigšanai. 
Pārbaudes par to, vai iesniegtā informācija 
ir pilnīga, rezultātus paziņos tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kur ražotājs vai 
importētājs ir dibināts. Aģentūra skaidri 
nepieņem reģistrācijas pieteikumus, jo 
reģistrācija nav apstiprināšanas sistēma.

Or. de

Justification

Avoidance of unnecessary red tape.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 566
18. pants

1. Aģentūra katrai reģistrācijai piešķir 
numuru, uz ko jāatsaucas visu veidu sarakstē 
attiecībā uz reģistrāciju, un reģistrācijas
datumu, kas ir reģistrācijas saņemšanas 
datums Aģentūrā. Aģentūra nekavējoties 
dara zināmu reģistrācijas numuru un 

1. Aģentūra katram pieteikumam piešķir 
numuru, uz ko jāatsaucas visu veidu sarakstē 
attiecībā uz pieteikumu, un pieteikuma
datumu, kas ir pieteikuma saņemšanas 
datums Aģentūrā. Aģentūra nekavējoties 
dara zināmu pieteikuma numuru un 
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reģistrācijas datumu attiecīgajam ražotājam 
vai importētājam. 

pieteikuma datumu attiecīgajam ražotājam 
vai importētājam. Aģentūra nosaka arī 
reģistrācijas datumu, kas ir reģistrācijas 
saņemšanas datums Aģentūrā. Aģentūra 
nekavējoties dara zināmu reģistrācijas 
datumu attiecīgajam ražotājam vai 
importētājam.
2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
pieteikuma datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas 
prasīti saskaņā ar 4. c pantu (jaunu). 
Pilnīguma pārbaude neietver kvalitātes vai 
jebkādu iesniegto datu vai pamatojumu 
atbilstības novērtējumu.
Ja pieteikums nav pilnīgs, Aģentūra 
informē pieteicēju trīs nedēļu laikā pēc 
pieteikšanās datuma attiecībā uz to, kāda 
papildu informācija ir nepieciešama, lai 
pieteikums būtu pilnīga saskaņā ar šo 
sadaļu, vienlaikus nosakot pamatotu šādas 
informācijas iesniegšanas galīgo termiņu. 
Pieteicējs iesniedz Aģentūrai šādu papildu 
informāciju noteiktajā galīgajā termiņā. 
Aģentūra apstiprina pieteicējam papildu 
informācijas iesniegšanas datumu. 
Aģentūra veic turpmāko pilnīguma 
pārbaudi, izskatot iesniegto papildu 
informāciju.
Ja noteiktajā galīgajā termiņā pieteicējs 
nav līdz galam papildinājis savu 
pieteikumu, Aģentūra noraida šo 
pieteikumu.
2.a Aģentūra informē pieteicēju par 
svarīguma pakāpi 24 mēnešu laikā no šīs 
Regulas stāšanās spēkā. 

2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu vai 15. un 16. 
pantu. Ja 2 mēnešu perioda laikā, kas ir tieši 
pirms 21. pantā norādītā attiecīgā galīgā 
termiņa ir iesniegta pakāpeniski ieviešamu 
vielu reģistrācija, Aģentūra uzņemas šo 
pārbaudu trīs mēnešu laikā attiecībā pret šo 

3. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu vai 15. un 16. 
pantu. Ja 2 mēnešu perioda laikā, kas ir tieši 
pirms 21. pantā norādītā attiecīgā galīgā 
termiņa ir iesniegta pakāpeniski ieviešamu 
vielu reģistrācija, Aģentūra uzņemas šo 
pārbaudu trīs mēnešu laikā attiecībā pret šo 
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galīgo termiņu. Pilnīguma pārbaude neietver 
kvalitātes vai jebkādu iesniegto datu vai 
pamatojumu atbilstības novērtējumu.

galīgo termiņu. Pilnīguma pārbaude neietver 
kvalitātes vai jebkādu iesniegto datu vai 
pamatojumu atbilstības novērtējumu.

Ja reģistrācija nav pilnīga, Aģentūra informē 
reģistrētāju trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma attiecībā uz to, kāda 
papildu informācija ir nepieciešama, lai 
reģistrācija būtu pilnīga saskaņā ar šo 
sadaļu, vienlaikus nosakot pamatotu šādas 
informācijas iesniegšanas galīgo termiņu. 
Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai šādu papildu 
informāciju noteiktajā galīgajā termiņā. 
Aģentūra apstiprina reģistrētājam papildu 
informācijas iesniegšanas datumu. Aģentūra 
veic turpmāko pilnīguma pārbaudi, izskatot 
iesniegto papildu informāciju.

Ja reģistrācija nav pilnīga, Aģentūra informē 
reģistrētāju trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma attiecībā uz to, kāda 
papildu informācija ir nepieciešama, lai 
reģistrācija būtu pilnīga saskaņā ar šo 
sadaļu, vienlaikus nosakot pamatotu šādas 
informācijas iesniegšanas galīgo termiņu. 
Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai šādu papildu 
informāciju noteiktajā galīgajā termiņā. 
Aģentūra apstiprina reģistrētājam papildu 
informācijas iesniegšanas datumu. Aģentūra 
veic turpmāko pilnīguma pārbaudi, izskatot 
iesniegto papildu informāciju.

Ja noteiktajā galīgajā termiņā reģistrētājs 
nav līdz galam papildinājis savu reģistrāciju, 
Aģentūra noraida šo reģistrāciju.

Ja noteiktajā galīgajā termiņā reģistrētājs 
nav līdz galam papildinājis savu reģistrāciju, 
Aģentūra noraida šo reģistrāciju.

3. Aģentūra informē atbildīgo iestādi 
attiecīgajā dalībvalstī par reģistrācijas 
tehnisko dokumentāciju līdz ar reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas datumu, pilnīguma 
pārbaudes rezultātu un jebkādiem papildu 
informācijas pieprasījumiem, kā arī galīgo 
termiņu, kāds noteikts saskaņā ar 2. punkta 
otro apakšpunktu, 30 dienu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma. Attiecīgā dalībvalsts ir 
dalībvalsts, kurā notiek ražošana vai ir 
reģistrēts importētājs.

4. Aģentūra informē atbildīgo iestādi 
attiecīgajā dalībvalstī par reģistrācijas 
tehnisko dokumentāciju līdz ar reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas datumu, pilnīguma 
pārbaudes rezultātu un jebkādiem papildu 
informācijas pieprasījumiem, kā arī galīgo 
termiņu, kāds noteikts saskaņā ar 2. punkta 
otro apakšpunktu, 30 dienu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma. Attiecīgā dalībvalsts ir 
dalībvalsts, kurā notiek ražošana vai ir 
reģistrēts importētājs.

Aģentūra nekavējoties informē attiecīgās 
dalībvalsts atbildīgo iestādi par jebkādu 
turpmāku reģistrētāja iesniegtu informāciju.

Aģentūra nekavējoties informē attiecīgās 
dalībvalsts atbildīgo iestādi par jebkādu 
turpmāku reģistrētāja iesniegtu informāciju.

4. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šī panta 2. punktu.

5. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šī panta 2., 2.a un 3. punktu.

Or. nl

Justification

Inclusion of the obligations incumbent upon the Agency in relation to a notification (Blokland 
priority package).
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Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 567
18. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu vai 15. un 16. 
pantu. Ja 2 mēnešu perioda laikā, kas ir tieši 
pirms 21. pantā norādītā attiecīgā galīgā 
termiņa ir iesniegta pakāpeniski ieviešamu 
vielu reģistrācija, Aģentūra uzņemas šo 
pārbaudu trīs mēnešu laikā attiecībā pret šo 
galīgo termiņu. Pilnīguma pārbaude neietver 
kvalitātes vai jebkādu iesniegto datu vai 
pamatojumu atbilstības novērtējumu.

2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu. Ja 2 mēnešu 
perioda laikā, kas ir tieši pirms 21. pantā 
norādītā attiecīgā galīgā termiņa ir iesniegta 
pakāpeniski ieviešamu vielu reģistrācija, 
Aģentūra uzņemas šo pārbaudu trīs mēnešu 
laikā attiecībā pret šo galīgo termiņu. 
Pilnīguma pārbaude neietver kvalitātes vai 
jebkādu iesniegto datu vai pamatojumu 
atbilstības novērtējumu.

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.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 568
18. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu vai 15. un 16. 
pantu. Ja 2 mēnešu perioda laikā, kas ir tieši 
pirms 21. pantā norādītā attiecīgā galīgā 

2. Aģentūra trīs nedēļu laikā pēc 
reģistrēšanas datuma veic katras reģistrācijas 
pilnīguma pārbaudi, lai pārliecinātos, vai 
sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti 
saskaņā ar 9. un 11. pantu vai 15. un 16. 
pantu. Ja 2 mēnešu perioda laikā, kas ir tieši 
pirms 21. pantā norādītā attiecīgā galīgā 
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termiņa ir iesniegta pakāpeniski ieviešamu 
vielu reģistrācija, Aģentūra uzņemas šo 
pārbaudu trīs mēnešu laikā attiecībā pret šo 
galīgo termiņu. Pilnīguma pārbaude neietver
kvalitātes vai jebkādu iesniegto datu vai
pamatojumu atbilstības novērtējumu.

termiņa ir iesniegta pakāpeniski ieviešamu 
vielu reģistrācija, Aģentūra uzņemas šo 
pārbaudu trīs mēnešu laikā attiecībā pret šo 
galīgo termiņu. Pilnīguma pārbaude ietver
kvalitātes vai jebkādu iesniegto datu 
atbilstības novērtējumu, kas ir nozīmīgi 
jebkurai turpmākai novērtēšanai.

Or. de

Justification

A plausibility check is absolutely essential, since all further steps are based on this 
information. Only in this way can it be guaranteed that information fundamental to an 
evaluation, such as the identity of the substance or details of its solubility in water, are not 
only available, but are available in a quality which enables the authorities to use them when 
taking decisions on test strategies, departures from standard testing programmes, etc.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 569
19. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

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

1. Ievērojot 19.a un 21. panta noteikumus, 
vielas nedrīkst ražot Kopienā vai importēt, ja 
tās nav reģistrētas saskaņā ar attiecīgajiem 
šīs sadaļas noteikumiem. 

Or. de

Justification

Linked to the amendment inserting the new Article 19a.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 570
19. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Reģistrētājs drīkst uzsākt vielas ražošanu vai 
importu, ja no Aģentūras nav saņemta 
pretēja norāde saskaņā ar 18. panta 2. punktu 

Gadījumā, ja piesaka reģistrāciju vielai, ko 
pakāpeniski ievieš, Reģistrētājs drīkst 
turpināt vielas ražošanu vai importu, ja vien
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trīs nedēļas pēc reģistrēšanas datuma, 
neierobežojot 25. panta 4. punkta ceturtā 
apakšpunkta noteikumus.

no Aģentūras nav saņemta pretēja norāde 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu trīs nedēļas 
pēc reģistrēšanas datuma, neierobežojot 25. 
panta 4. punkta ceturtā apakšpunkta 
noteikumus.

Or. en

Justification

Consistency with the new text concerning the introduction of a fast track registration.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 571
19.a pants (jauns)

19.a pants
1. 19. pants 15 mēnešu periodā no dienas, 
kad reģistrētājs pirmo reizi ražo vai importē 
vielu apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā, neattiecas uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām.
2. Lai izmantotu periodu, kas noteikts 1. 
punktā, pirms dienas, kad viņš pirmo reizi 
ražo vai importē vielu apjomā, kas sasniedz 
1 tonnu vai vairāk vienā gadā, potenciālais 
reģistrētājs Aģentūrai iesniedz informāciju, 
lai to ietvertu datu bāzē, kā noteikts 26. 
panta 1. punkta a)-e) daļā, Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.
Potenciālais reģistrētājs drīkst aizliegt 
sniegt informāciju saskaņā ar 1. 
apakšpunktu par maksimālajiem 
punktiem/īpašībām, kas nepieciešamas 
eksperimentiem.
3. Reģistrētāji, kas neiesniedz 2. punktā 
pieprasīto informāciju, nedrīkst izmantot 1. 
punktā minēto periodu.
4. Aģentūra pievieno saskaņā ar 2. un 2. 
punktu iesniegto informāciju datu bāzē. Tā 
garantē ražotājiem un importētājiem, kas 
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iesnieguši informāciju par vielu saskaņā ar 
2. un 3. punktu, piekļuvi datiem par šo 
vielu. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
arī ir piekļuve šiem datiem.

Or. de

Justification

With a view to promoting innovation, a transitional period should be laid down for the 
registration of on-phase-in substances. Although no provision has thus far been made for the 
pre-registration of new substances, this arrangement would enable potential registrants to 
test new substances over a 15-month period before final registration becomes mandatory. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 572
20. panta 1. punkta d) apakšpunkts

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

d) jaunas bīstamības kategorijas, kādu 
nolūkā vielu ražo vai importē, par kādiem 
pamatoti domājams, ka viņš/viņi ir 
informēts;

Or. de

Justification

See justification for Amendment X to Article 3(13a) (new).

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

Grozījums Nr. 573
20. a pants (jauns)

20.a pants
Noteikumi vielām, ko pakāpeniski ievieš un 

kas ir daudzumos robežās no 1 līdz 1000 
tonnām
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1.a Reģistrētāji sagatavos prioritātes 
noteikšanas Informācijas kopumu (noteikts 
VI pielikumā visām vielām, ko ražo 
daudzumos, kas pārsniedz 10 tonnas gadā). 
Informācijas kopumu izmantos kā pamatu 
prioritātes noteikšanai. Prioritāte būs 
atkarīga no tā, vai viela rada potenciāli 
augstu risku.                                         
b. Prioritātes noteikšanai būs izveidota 
pienācīga pieejama informācija vielām 
mazos apjomos no 1 līdz 10 tonnām, tā 
vietā, lai izmantotu pilnīgu prioritātes 
noteikšanas Informācijas kopumu.
Uzņēmumi, kas ražo vielas mazākos 
apjomos, var vai nu dalīties ar informāciju 
ar konsorcijiem, vai arī var izrādīties, ka 
tās ir „bez riska”, pamatojoties uz niecīgu 
iesējamo bīstamību. Prioritātes noteikšanas 
Informācijas kopumu un pienācīgo 
pieejamo informāciju kopā ar prioritātes 
noteikšanas rezultātiem iesniedz Aģentūrai.
2.  Piecu gadu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā reģistrētāji Aģentūrai 
iesniedz VI pielikuma (Informācijas 
kopums) informācijas prasības vielām, ko 
ražo vai importē robežās no 10 līdz 1000 
tonnām.
3.  Piecu gadu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā reģistrētāji nosaka 
prioritātes vielām, ko saskaņā ar IVa 
pielikumu ražo vai importē robežās no 1 
līdz 100 tonnām.
Reģistrētāji iesniedz Aģentūrai prioritātes 
noteikšanas rezultātus un jebkuru pieejamo 
informāciju, ko reģistrētājs uzskata par 
piemērotu prioritātes noteikšanai.
4.  Reģistrētājiem, kas nesniedz 
informāciju, ko pieprasa saskaņā ar 1. un 
2. punktu, nebūs iespēju pielietot un 
balstīties uz 21. pantu.
5. Viena mēneša laikā Aģentūra atjaunina 
publisko sarakstu saskaņā ar 26. panta 2. 
punkta b) daļu, nosakot agrākos pieprasītos 
reģistrācijas laikus atlikušajām vielām.
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Or. en

Justification

Risk, not the annual volume alone, is the suitable criterion for identifying substances of 
potential concern. Therefore, the registration process should include a system for 
prioritisation of substances based on risk.  It is essential to identify the substances of potential 
high risk and to allocate resources properly to address those potential risks.

Applying risk-based prioritisation would ensure that the substances of potential high risk are 
assessed first. It also ensures the generation of data/information on all substances within 5 
years and early registration of these substances of potential higher risk.

The Information Set (defined in Annex VI) will include properties and exposure data defining 
the risk:

- Physico-chemical properties: physical form (particle size), melting point, boiling point, 
relative density, vapour pressure, partition coefficient octanol/water, water solubility, flash 
point.

- Biodegradation
- Acute toxicity (daphnia)
- Acute toxicity – ingestion, dermal, inhalation (one route)
- Skin irritation
- Eye irritation
- Skin sensitisation (when lack of indication of no concern)
- Genetic toxicity bacterial test (Ames)
- Classification and labelling information
- Generic exposure and use information.

Linked to amendments to articles 9, 21 and annex IVa on prioritisation.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 574
20. a pants (jauns)

20.a pants
Noteikumi, kas regulē pakāpeniski 

ieviešamu vielu reģistrāciju, kas ir apjomos 
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no 1 līdz 1000 tonnām
a) Reģistrētājs izveido informācijas 
kopumu (saskaņā ar VI pielikumu) visām 
vielām, ko ražo apjomos, kas sasniedz 
vismaz 1 tonnu gadā. Vielām piešķir 
prioritāti, pamatojoties uz šo informācijas 
kopumu. Prioritāšu noteikšana atspoguļot 
to, vai viela rada iespējami augstu risku. 
Bīstamību un riskus drīkst klasificēt 
kategorijās, lai vienkāršotu prioritāšu 
noteikšanas procesu. 

Or. de

Justification

The amendment completes the system of exposure categories provided for in the amendment 
to Article 3(13a). Risk, and not just the quantity in which a substance is manufactured, is the 
decisive criterion for the classification of a substance as potentially hazardous. Accordingly, 
the registration process should incorporate a prioritisation of substances by risk potential, on 
the basis of quantity, intrinsic properties and exposure. The aim must be to identify 
substances with a high risk potential and to allocate resources in such a way that such 
substances can be dealt with first. The information set will contain details of properties and 
exposure data (as regards both people and the environment), so that an appropriate risk 
assessment can be carried out. 

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

Grozījums Nr. 575
21. pants

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 3
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 5
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;
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b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants 7 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz:
a) pakāpeniski ieviešamām vielām, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 100 tonnu vai vairāk vienā gadā uz 
vienu ražotāju vai vienu importētāju, vismaz 
vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā;
un uz
b) pakāpeniski ieviešamām vielām, kam 
piešķirta prioritāte saskaņā ar 21.a pantu.
2.a 19. pants 9 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 10 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 576
21. pants

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 3
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 5
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 

pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas vismaz vienu reizi 
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vai toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK un kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk viena gada laikā uz vienu ražotāju 
vai vienu importētāju, vismaz vienu reizi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā;

pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un 
klasificētas 4. riska kategorijā.

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.
2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants 9 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas vismaz vienu reizi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un klasificētas 3. riska 
kategorijā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas vismaz vienu reizi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un klasificētas 1. vai 2. riska 
kategorijā.

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach (see amendment to Article 11).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 577
21. pants

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 3 
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

1. 19. pants neattiecas 3 gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko Aģentūra 
klasificējusi 1. prioritārā līmenī saskaņā ar 
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26.b panta 1. punktu.
a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK un kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu 
vai vairāk viena gada laikā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz 
vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā;
b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.
2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko Aģentūra 
klasificējusi 2. prioritārā līmenī saskaņā ar 
26.b panta 1. punktu.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, ko Aģentūra 
klasificējusi 3. prioritārā līmenī saskaņā ar 
26.b panta 1. punktu.

3.a 1. un 3. punktā noteiktie periodi 
pagarināti līdz 6 mēnešiem no datu bazē 
iekļaušanas dienas, kā noteikts 26.b panta 
6. punktā, ja nav pieejama attiecīga 
informācija pēdējo sešu mēnešu laikā 
pirms šo attiecīgo periodu beigām, un 
ražotājs vai importētājs nav atbildīgs par to, 
ka informācijas nav pieejama.

Or. de

Justification

The timetable for the registration of phase-in substances following pre-registration should be
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determined by a risk-based, rather than purely quantitative, approach. At the same time, 
delays for which manufacturers and importers are not responsible should not work to the 
latter's disadvantage.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 578
21. pants

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 3 
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 4 
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada 
laikā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā;

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

b) pakāpeniski ieviešamas vielas ar ļoti 
augstu nozīmības pakāpi.

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz:

 
a) pakāpeniski ieviešamām vielām ar augstu 
svarīguma pakāpi, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā;

b) vielām ar vidēju un zemu svarīguma 
pakāpi, kas ražotas Kopienā vai importētas 
apjomā, kas sasniedz 1000 tonnu vai vairāk 
vienā gadā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.
2.a 19. pants 8 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz:
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a) pakāpeniski ieviešamām vielām ar vidēju 
svarīguma pakāpi, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā;
b) vielām ar zemu svarīguma pakāpi, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 100 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām ar zemu svarīguma 
pakāpi, kas ražotas Kopienā vai importētas 
apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai vairāk 
vienā gadā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities. Volumes are replaced 
with the combination of volume and degree of concern (Blokland priority package). 

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

Grozījums Nr. 579
21. pants

Specifiski noteikumi attiecībā uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām

Pakāpeniski ieviešamu vielu reģistrācija

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 
3 gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā:

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 
5 gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā:

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
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saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā; un

saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā; un

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā neattiecas uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
100 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2.  19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz:
a) pakāpeniski ieviešamām vielām, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 100 tonnu vai vairāk vienā gadā uz 
vienu ražotāju vai vienu importētāju, vismaz 
vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā;
b)      pakāpeniski ieviešamām vielām, 
kam nosaka prioritāti saskaņā ar 20. a 
pantu.
2.a    19. pants 9 gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā neattiecas uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 10 tonnu vai vairāk vienā gadā uz 
vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā neattiecas uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā neattiecas uz 
pakāpeniski ieviešamām vielām, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

The registration would be carried out on the basis of the potential risk indicated in the
prioritisation step; time schedule would be initially triggered by volume. All companies, but 
especially SMEs producing substances in smaller volumes will have sufficient time to prepare 
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the registration dossiers according to their needs.

Pre-registration

The pre-registration for phase-in substances should be carried out within 18 months after the 
entry into force of REACH (see article 26).

The 5-year period after the entry into force of REACH

Officially classified CMRs (substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction) of categories 1 and 2 and substances manufactured/imported in quantities 
above 1000 tons per year would be registered.

In the period between 5-7 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 1000-100 tons per year and 
substances below 100 tons which indicate a high concern would be registered.

In the period between 7-9 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 100-10 tons per year which indicate 
a low concern would be registered.

In the period between 9-11 years after the entry into force of REACH
Substances manufactured/imported in quantities between 1-10 tons per year which indicate a 
low concern would be registered.

As registration is a continuous process, the registrants would be required to revise their 
registrations – including their analysis of risk – when there is a change in the risk pattern.

Linked to amendments to articles 9 and 20a (new)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 580
21. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, vielas, 
kas ir stabilas, bioakumulatīvas un 
toksiskas, vielas, kas ir ļoti stabilas un ļoti 
bioakumulatīvas, vai vielas, kam ir noteikta 
līdzvērtīga ietekme 54. panta nozīmē, kas ir
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
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vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

Or. it

Justification

Clarifies Amendment 25 by the rapporteur, by listing the substances to be registered as a 
priority.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 581
21. panta 1. punkta a) daļa

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai arī ir 
zināms, ka tās atbilst 54. panta atļaujas 
piešķiršanas kritērijiem, un kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 tonnu vai vairāk viena gada laikā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā; 

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances (3 years) covers only CMR-
substances in Category 1 and 2. It is unacceptable that other substances than CMRs that are 
of very high concern – notably the PBTs and vPvBs subject to authorisation - will have to 
wait up to 11 years to be registered even in cases where the inherent properties are known. 
Therefore, this first registration stage should also cover known PBTs, vPvBs and other 
substances of very high concern as an improvement of the prioritisation system to cover very 
high concern chemicals first. These substances can then be channelled into the authorisation 
scheme as soon as possible.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 582
21. panta 1. punkta a) daļa

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas 
ražotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā 
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai arī ir 
zināms, ka tās ir stabilas un 
bioakumulatīvas, un kas ražotas Kopienā 
vai importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu 
vai vairāk viena gada laikā uz vienu ražotāju 
vai vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā;

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration. This is also needed to ensure coherence with 
authorisation, which gives priority to PBT and vPvB substances (see Article 55(3)).

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 583
21. panta 1. punkta b) daļa

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk bīstamas vielas 
ekvivalenta vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en
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Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in, Article 3, 
Paragraph 29a.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 584
21. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

b a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas 
atbilst 54. panta d)-e) daļā minētajiem 
kritērijiem (stabila, bioakumulatīva un 
toksiska viela vai arī ļoti stabila un ļoti 
bioakumulatīva viela) vai ir identificētas 
saskaņā ar 54. panta f) daļu, kā arī ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk vienā gadā uz 
vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā;

Or. en

Justification

The first registration stage should be complemented to include registration of known 
PBT/vPvB substances. The link to the authorisation system needs to be considered in this 
context. It is unacceptable that other substances than CMRs that are of very high concern-
notably the PBTs and vPvBs potentially subject to authorisation- will have to wait up to 11 
years to be registered even in case where the inherent properties are known.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 585
21. panta 2. punkts

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
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vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

vai vairāk bīstamas vielas ekvivalenta vienā 
gadā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 586
21. panta 3. punkts

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

3. 19. pants 11 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk bīstamas vielas ekvivalenta vienā 
gadā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Grozījums Nr. 587
21. panta 3. a punkts (jauns)

3.a Vielu pārvaldīšanas sistēmai, ko 
pakāpeniski ievieš un kas atbilst 54. panta 
a)-e) daļa minētajiem kritērijiem vai ir 



AM\565897LV.doc 145/154 PE 357.817v01-00

 Ārējais tulkojums LV

identificēta saskaņā ar 54. panta f) daļu. 
Pakāpeniski ievieš īpašas vadlīnijas nozarei 
pēc izvēles 3 gadus pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā. Savukārt 6. pantu piemēro 6 gadus 
pēc šīs Regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. This amendment ensures 
that the sector specific guidance notes will be phased in voluntarily over a 3-year period 
before Article 6 comes into force.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 588
21. a pants (jauns)

21.a pants
Paziņojums par nodomu nereģistrēt vielu

1. Vielas vai nu tīrā veidā, vai preparātā
ražotāji vai importētāji, kam nav nodoma 
iesniegt pieteikumu vielas reģistrācijai, 
paziņo Aģentūrai un pakārtotiem 
lietotājiem par savu nodomu.
2. 1. punktā minēto nodomu paziņo 
a) 12 mēnešus pirms 21. panta 1. punktā 
noteiktā termiņa beigām pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 
apjomos, kas sasniedz 1000 tonnu vai 
vairāk gadā;
b) 24 mēnešus pirms 21. panta 2. punktā 
noteiktā termiņa beigām pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 
apjomos, kas sasniedz 100 tonnu vai vairāk 
gadā;
c) 36 mēnešus pirms 21. panta 3. punktā 
noteiktā termiņa beigām pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 
apjomos, kas sasniedz 1 tonnu vai vairāk 
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gadā;
3. Ja ražotājs vai importētājs nepaziņo 
Aģentūrai vai pakārtotiem lietotājiem par 
to, ka nereģistrēs vielu, viņš iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu vielai.

Or. it

Justification

Downstream users are concerned that some - and even, perhaps, a large number - substances 
will not be registered for economic reasons, which would have an adverse impact on their 
business. They are unable to make suitable preparations for such an eventuality because they 
would not know about it until the deadline for registration had passed. A provision requiring 
manufacturers and importers to give advance notice would enable them to negotiate with the 
manufacturer or importer. Downstream users might be willing to pay a higher price in order 
to avoid even higher reformulation costs, thus avoiding withdrawal of the substance.

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

Grozījums Nr. 589
21. a pants (jauns)

21.a pants
Noteikumi pakāpeniski ieviešamu vielu 

reģistrēšanai, kas ir no 1 līdz 1000 tonnām
1. Ne vēlāk kā 5 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā reģistrētāji iesniedz 
Aģentūrai informāciju, ko pieprasa 
saskaņā ar VI pielikumu (Informācijas 
kopums) vielām, ko ražo vai importē 
robežās no 10 līdz 1000 tonnām.
2. Ne vēlāk kā 5 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā reģistrētāji piešķir 
prioritātes vielām, ko ražo vai importē 
robežās no 1 līdz 10 tonnām, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Reģistrētāji 
iesniedz Aģentūrai prioritātes noteikšanas 
rezultātus un jebkuru pieejamo 
informāciju, ko reģistrētājs uzskata par 
piemērotu prioritātes noteikšanai.
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3. Reģistrētājiem, kas nesniedz informāciju, 
ko pieprasa saskaņā ar 1. un 2. punktu, 
nebūs iespēju pielietot un balstīties uz 21. 
pantu.
4. Viena mēneša laikā Aģentūra atjaunina 
publisko sarakstu saskaņā ar 26. panta 2.
punkta b) daļu, nosakot agrākos pieprasītos 
reģistrācijas laikus atlikušajām vielām.

Or. it

Justification

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 590
22. panta 2. punkts

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā 
ar 11. pantu, jāiesniedz nepieciešamā 
papildu informāciju, kas attiecas uz 
noteikto tonnāžas slieksni, kā arī visiem 
zemākajiem tonnāžas sliekšņiem, saskaņā 
ar 9. un 11. pantu, ja vien šāda informācija 
saskaņā ar minētajiem pantiem nav jau 
iesniegta.

Svītrots

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach. See Amendment X to Article 11.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 591
22. panta 2. punkts

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā 
ar 11. pantu, jāiesniedz nepieciešamā 
papildu informāciju, kas attiecas uz noteikto 
tonnāžas slieksni, kā arī visiem zemākajiem 
tonnāžas sliekšņiem, saskaņā ar 9. un 11. 
pantu, ja vien šāda informācija saskaņā ar 
minētajiem pantiem nav jau iesniegta.

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā 
ar 11. pantu, un ne vēlāk kā septiņus gadus 
pēc šīs Regulas stāšanās spēkā jāiesniedz 
nepieciešamā papildu informāciju, kas 
attiecas uz noteikto tonnāžas slieksni, kā arī 
visiem zemākajiem tonnāžas sliekšņiem, 
saskaņā ar 9. un 11. pantu, ja vien šāda 
informācija saskaņā ar minētajiem pantiem 
nav jau iesniegta.

Or. de

Justification

The data requirements under the existing new substance system are often more stringent than 
under REACH. However, REACH will also introduce some new parameters, such as PBT, 
vPvB and endocrinal properties. Accordingly, the provision of data concerning these new 
properties should be made mandatory for non-phase-in substances once an appropriate 
period has elapsed following the entry into force of REACH, rather than only once the next 
tonnage threshold has been exceeded.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 592
22. panta 2. punkts

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā 
ar 11. pantu, jāiesniedz nepieciešamā 
papildu informāciju, kas attiecas uz noteikto 
tonnāžas slieksni, kā arī visiem zemākajiem 
tonnāžas sliekšņiem, saskaņā ar 9. un 11. 
pantu, ja vien šāda informācija saskaņā ar 
minētajiem pantiem nav jau iesniegta.

2. Ja paziņotās vielas apjoms, ko ražo vai 
importē viens ražotājs vai importētājs, 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni saskaņā 
ar 11. pantu, vai arī jaunu datu rezultātā 
mainās svarīguma pakāpe, jāiesniedz 
nepieciešamā papildu informāciju, kas 
attiecas uz noteikto tonnāžas slieksni, kā arī 
visiem zemākajiem tonnāžas sliekšņiem, 
saskaņā ar 9. un 11. pantu, ja vien šāda 
informācija saskaņā ar minētajiem pantiem 
nav jau iesniegta.
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Or. nl

Justification

Both if the next tonnage threshold is reached and if the degree of concern changes on account 
of new data, the manufacturer or importer must submit the additional information (Blokland 
priority package).

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 593
22. a pants (jauns)

22.a pants
Pašreizējās vielas

Novērtējumu, ko veic saskaņā ar Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 vai citu ekvivalentu 
starptautiski atzītu sistēmu pirms šīs 
Regulas stāšanās spēkā, uzskata par 
reģistrāciju šīs sadaļas mērķiem, un 
Aģentūra piešķirt reģistrācijas numuru 
viena gada laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Justification

Substances that have been already reviewed under the present Existing Substances 
Regulation should not be required to be registered as they have already undergone robust 
assessment under the present legislation. Re-Registration will slow down the work of the 
agency by overburdening the system with substances already assessed. Furthermore, the 
substances assessed under the OECD existing chemicals scheme are also to be exempted from 
registration.


