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Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ķīmisko vielu un produktu 
reģistrāciju, izvērtēšanu, atļauju izsniegšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko tiek dibināta 
Eiropas Ķīmisko vielu Aģentūra un izdarīti grozījumi Direktīvā 1999/45/EK un Regulā (EK) 
Nr. …/… par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 885
23. panta 1. punkts (jauns)

-1. Ražotāji un importētāji atklāj 9. a) 
panta vi) un vii) punktos noteikto 
reģistrācijai nepieciešamo informāciju un 
savā starpā dalās ar to, lai izvairītos no 
pētījumu dublēšanas. 
Izņēmuma gadījumos, kad ražotājam, 
importētājam vai iesniedzējam var tikt 
radīti ievērojami zaudējumi, obligātās 
prasības atklāt informāciju dēļ (neattiecas 
uz jautājumiem kur tiek pieprasīta 
informācija par izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem), Aģentūra var piešķirt īpašu 
atkāpi individuāliem pieteikuma 
iesniedzējiem.
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Aģentūra, 18 mēnešos pēc tās stāšanās 
spēkā, izstrādā kritērijus, pēc kuriem šie 
pieteikumi tiek izvērtēti, nosaka šo 
individuālo pieteikumu iesniegšanas un 
izskatīšanas procedūru, kā arī izstrādā 
neatkarīgu apelācijas procedūru, lai 
nodrošinātu to pieteikumu, kurus Aģentūra 
ir noraidījusi, otrreizēju izskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi (un no tiem izrietošais, kas uzskaitīts tālāk) nodrošina to, ka obligātā 
informācijas apmaiņa tiek paplašināta arī attiecībā uz pētījumiem ar bezmugurkaulniekiem. 
Viena viela viena reģistrācija (OSOR) mērķis ir palielināt veselības un vides aizsardzību, 
vienlaicīgi nodrošinot rūpniecības resursu vislabāko izmantošanu, par samaksu atklājot visu
ar risku saistīto informāciju.

Tomēr, izņēmuma gadījumos, Aģentūrai ir jāieņem nostāja, kas atsevišķos gadījumos, piešķir 
atkāpi no OSOR.

Papildinājums OSOR paketei.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 886
23. panta, 1. punkts (jauns)

-1. Ražotāji un importētāji atklāj 9. a) 
panta vi) un vii) punktos noteikto 
reģistrācijai nepieciešamo informāciju, un 
savā starpā dalās ar to, lai izvairītos no 
pētījumu dublēšanas.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi (un no tiem izrietošais, kas uzskaitīts tālāk) nodrošina to, ka obligātā 
informācijas apmaiņa tiek paplašināta arī attiecībā uz pētījumiem ar bezmugurkaulniekiem. 
Viena viela, viena reģistrācija (OSOR) mērķis ir palielināt veselības un vides aizsardzību, 
vienlaicīgi nodrošinot rūpniecības resursu vislabāko izmantošanu, par samaksu, atklājot visu
ar risku saistīto informāciju.
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OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 887
23. panta 1. punkts (jauns)

-1. Tiek atbalstīta brīvprātīga konsorciju 
apvienošanās, lai tādējādi samazinātu 
vienas vielas reģistrāciju skaitu. 
Informācija ir jāizmanto kopīgi, izņemot 
gadījumus, kad reģistrētājs uzskata, ka šī 
informācija ir konfidenciāla konkurences 
dēļ.

Or. de

Pamatojums

OSOR priekšlikums paredz obligātu informācijas atklāšanu. Tas atvieglo vielu reģistrāciju, 
bet tā rezultātā tiek radīta ievērojama problēma attiecībā uz informācijas aizsardzību un 
konfidencialitāti. Prasība atklāt informāciju var tikt attaisnota tikai ar stingrāku juridisko 
aizsardzību. Dzīvnieku aizsardzība ir piemērs šī veida stingrākai juridiskai aizsardzībai, 
tādējādi informācijas atklāšana tiek attaisnota gadījumos, kad tiek veikti eksperimenti ar 
mugurkaulniekiem, bet ne citu eksperimentu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 888
23. panta 1. punkts

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. Tāpat nepieciešams veikt 
pasākumus, lai ierobežotu nevajadzīgu citu 
testu dublēšanu. 

1. Izdarot izņēmumu no 1. a) panta, kopīga 
tās informācijas izmantošana, kas iegūta 
veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, ir obligāta. Lai 
izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. Tāpat nepieciešams veikt 
pasākumus, lai ierobežotu nevajadzīgu citu 
testu dublēšanu.

Or. de
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Pamatojums

OSOR (Viena viela viena reģistrācija) priekšlikums paredz obligātu informācijas atklāšanu. 
Tas atvieglo vielu reģistrāciju, bet tā rezultātā tiek radīta ievērojama problēma attiecībā uz 
informācijas aizsardzību un konfidencialitāti. Prasība atklāt informāciju var tikt attaisnota 
tikai ar stingrāku juridisko aizsardzību. Dzīvnieku aizsardzība ir piemērs šī veida stingrākai 
juridiskai aizsardzībai, tādējādi informācijas atklāšana tiek attaisnota gadījumos, kad tiek 
veikti eksperimenti ar mugurkaulniekiem, bet ne citu eksperimentu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 889
23. panta 1. punkts

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. Tāpat nepieciešams veikt 
pasākumus, lai ierobežotu nevajadzīgu citu 
testu dublēšanu.

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. 

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi (un no tiem izrietošais, kas uzskaitīts tālāk) nodrošina to, ka obligātā 
informācijas apmaiņa tiek paplašināta arī attiecībā uz pētījumiem ar bezmugurkaulniekiem. 
OSOR mērķis ir palielināt veselības un vides aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot rūpniecības 
resursu vislabāko izmantošanu, par samaksu atklājot visu ar risku saistīto informāciju.
OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 890
23. panta 1. a) punkts (jauns)

1. a) Informācijas, kas iegūta no 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, kā 
arī jebkuras citas informācijas, kas var 
novērst eksperimentus ar dzīvniekiem, 
atklāšana un/vai kopīga iesniegšana ir 
obligāta.
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Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 33. a) apsvēruma grozījumu. Šajā sadaļā ir nepieciešams iekļaut to, ka 
informācijas, kas iegūta no ar dzīvniekiem veiktajiem izmēģinājumiem, kā arī jebkura cita 
informācija, kas var novērst eksperimentus ar dzīvniekiem, atklāšana ir obligāta, lai izpildītu 
šajā regulā noteiktās prasības par informācijas sniegšanu, un lai nodrošinātu to, ka nenotiek 
ar dzīvniekiem veikto eksperimentu dublēšana. Tas ir saskaņā ar 24. panta 5. punkta otro 
apakšpunktu, un nostādni, ka ‘informācijas atklāšana būs obligāta’ attiecībā uz ar 
dzīvniekiem veiktajām pārbaudēm, kas izteikta Paskaidrojošā memoranda 10. lappusē.

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

Grozījums Nr. 891
23. panta 2. punkts

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu.

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu. 
Komisija nosaka pamatnostādnes kā 
konsorcijiem ievērot konkurences 
noteikumus attiecībā uz informācijas 
atklāšanu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir svarīgi, lai mazinātu uzņēmumu (jo īpaši MVU) šaubas un, lai atvieglotu konsorciju 
veidošanu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 892
23. panta 2. punkts

2. Informācijas koplietošana un kopīga 2. Informācijas koplietošana un kopīga 
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iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu.

iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 
īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu. 
Apvienošanās gadījumos, un to 
pārraudzībā, reģistrācijas iesniedzēji ievēro 
konkurences noteikumus.
Komisija noteiks pamatnostādnes par 
konkurences noteikumu ievērošanu 
gadījumos, kad kopīgi tiek izmantota 
informācija.

Or. de

Pamatojums

OSOR (Viena viela viena reģistrācija) priekšlikums paredz obligātu informācijas atklāšanu. 
Tas atvieglo vielu reģistrāciju, bet tā rezultātā tiek radīta ievērojama problēma attiecībā uz 
informācijas aizsardzību un konfidencialitāti. Prasība atklāt informāciju var tikt attaisnota 
tikai ar stingrāku juridisko aizsardzību. Dzīvnieku aizsardzība ir piemērs šī veida stingrākai 
juridiskai aizsardzībai, tādējādi informācijas atklāšana tiek attaisnota gadījumos, kad tiek 
veikti eksperimenti ar mugurkaulniekiem, bet ne citu eksperimentu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 893
23. panta 3. punkts

3. Visus Visus kopsavilkumus vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumus, kas iesniegti 
reģistrācijas sistēmas ietvaros vismaz 10 
gadus iepriekš, Aģentūra var padarīt 
pieejamus visiem citiem reģistrētājiem vai 
potenciālajiem reģistrētājiemsistēmas 
ietvaros vismaz 10 gadus iepriekš, Aģentūra 
var padarīt pieejamus visiem citiem 
reģistrētājiem vai potenciālajiem 
reģistrētājiem.

3. Par informācijas atklāšanu ir jāsaņem 
finansiāla kompensācija. Izņemot pētījumu 
kopsavilkumus vai strukturētus
kopsavilkumus par izmēģinājumiem ar 
mugurkaulniekiem kopsavilkumus, kas 
iesniegti reģistrācijas sistēmas ietvaros 
vismaz 10 gadus iepriekš, Aģentūra var 
padarīt pieejamus visiem citiem 
reģistrētājiem vai potenciālajiem 
reģistrētājiemsistēmas ietvaros vismaz 
15 gadus iepriekš, Aģentūra var padarīt 
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pieejamus visiem citiem reģistrētājiem vai 
potenciālajiem reģistrētājiem saskaņā ar 
25. panta noteikumiem attiecībā uz vielām, 
kas nav pakāpeniski ieviešamas, un 
28. pantu attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu ierosmi jaunievedumu veikšanai, noteiktā informācijas atklāšana ir jāierobežo 
līdz kopsavilkumiem vai strukturētiem kopsavilkumiem par pētījumiem ar mugurkaulniekiem. 
Tas ir noteikts arī 23. panta 4. punktā. Par piespiedu informācijas atklāšana, ņemot vērā 
īpašumtiesības, vienmēr ir jāsaņem finansiāla kompensācija. Lai saskaņotu šos tiesību aktus 
tiem līdzīgiem, piemēram, par biocīdiem, laiks attiecībā uz kompensācijas saņemšanu, ir 
jāpagarina līdz 15 gadiem.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 894
23. panta 3. punkts

3. Visus kopsavilkumus vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumus, kas iesniegti 
reģistrācijas sistēmas ietvaros vismaz 10 
gadus iepriekš, Aģentūra var padarīt 
pieejamus visiem citiem reģistrētājiem vai 
potenciālajiem reģistrētājiem.

3. Par informācijas atklāšanu ir jāsaņem 
finansiāla kompensācija. Visus 
kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, kas iesniegti reģistrācijas 
sistēmas ietvaros vismaz 10 gadus iepriekš, 
Aģentūra var padarīt pieejamus visiem 
citiem reģistrētājiem vai potenciālajiem 
reģistrētājiem saskaņā ar 25. panta 
noteikumiem attiecībā uz vielām, kas nav 
pakāpeniski ieviešamas, un 28. pantu 
attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu ierosmi jaunievedumu veikšanai, uzņēmumiem ir jāspēj aizsargāt to rīcībā 
esošā informācija, un tāpēc, par šīs informācijas atklāšanu ir jāsaņem kompensācija.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Marcello 
Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo 
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Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessunro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Grozījums Nr. 895
23. panta 4. punkts

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi (un no tiem izrietošais, kas uzskaitīts tālāk) nodrošina to, ka obligātā 
informācijas apmaiņa tiek paplašināta līdz eksperimentiem, kas veikti ar 
bezmugurkaulniekiem. OSOR mērķis ir palielināt cilvēku un vides aizsardzību, vienlaicīgi 
nodrošinot pēc iespējas labāku ražošanas resursu izmantošanu, par samaksu atklājot 
informāciju par visām bīstamajām vielām.
OSOR paketes daļa. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

4. punkta svītrojums ir cieši saistīts un izriet no 9. a) panta x) paunkta svītrojuma. Uzdevumu 
un vispārējo noteikumu mērķis ir ietvert galvenos principus obligātai informācijas apmaiņai 
attiecībā uz viesiem veiktajiem eksperimentiem (ieskaitot bezmugurkaulniekus). Šis punkts ir 
ļoti nozīmīgs, īpašo MVU, kas tādējādi ievērojami spēs samazināt izdevumus veicot REACH 
noteiktos pasākumus. (Vernola & citi)

Obligātās informācijas apmaiņas attiecībā uz visiem eksperimentiem (ieskaitot 
bezmugurkaulniekus) principa mērķis ir samazināt izdevumus, kas rodas uzņēmumiem, īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem veicot REACH noteiktos pasākumus, un tas ir saistīts ar 
9. a) x) panta svītrojumu. (Foglietta & citi)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 896
23. panta 4. a) punkts (jauns)

4. a) Jebkurš ražotājs, importētājs vai 
tālāks izmantotājs var nozīmēt trešo pusi, 
kas viņu pārstāv, visās šajā sadaļā 
minētajās procedūrās.

Or. it
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Pamatojums

Uzņēmumiem ir jādod iespējai, ka tos pārstāv trešā puse, konfidencialitātes un/vai praktisku 
iemeslu dēļ.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 897
23. a) pants (jauns)

1. Pirms eksperimentu veikšanas ar 
bezmugurkaulniekiem, vai citas 
informācijas iegūšanas, potenciālais 
reģistrētājs var iesniegt pieprasījumu pēc 
informācijas, lai noskaidrotu vai par šo 
vielu jau ir kāda informācija. Kopā ar 
pieteikumu, kandidātam aģentūrā ir 
jāiesniedz šāda informācija:
a) sava identifikācija;
b) vielas identifikācija, kā tas minēts IV 
pielikuma 2.1 un 2.3 iedaļās;
c) kādas informācijas iegūšanai viņam 
būtu jāveic jauni pētījumi.
2. Ja Aģentūra ir pārliecināta, ka 
potenciālais reģistrētājs plāno ražot vai 
importēt vielu, tai ir jānoskaidro vai 
Komisijai jau ir pieeja vajadzīgajai 
informācijai. Ja nav, Aģentūra jautā 
dalībvalstu kompetentām iestādēm vai tām 
ir pieeja datiem vai citai informācijai. 
Dalībvalstu iestādes paziņo Aģentūrai 
atbildi viena mēneša laikā.
3. Aģentūra informē reģistrācijas 
kandidātu par tās pētījumu rezultātu.
4. Potenciālais reģistrētājs var griezties pie 
iepriekšējiem reģistrētājiem pēc 
informācijas par eksperimentiem, kuri nav 
veikti ar mugurkaulniekiem, par kuriem 
iepriekšējais reģistrētājs ir sastādījis 
piekrītošu deklarāciju, lai izpildītu 9. a) 
panta x) punktu.

Or. de



PE 357.820v01-00 10/112 AM\565932LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Pieprasa atsevišķus noteikumus attiecībā uz informācijas par eksperimentiem, kas ar veikti ar 
bezmugurkaulniekiem, ieguvi un apmaiņu, tā lai iestādēm var pieprasīt arī jau to rīcībā esošo 
informāciju. Šeit noteiktā kārtība paredz veicināt iestāžu rīcībā citām vajadzībām esošās 
informācijas izmantošanu vielu reģistrācijas procesā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 898
III sadaļas 2. nodaļas virsraksts

NOTEIKUMI AATTIECĪBĀ UZ 
PAKĀPENISKI IEVIEŠAMĀM VIELĀM

(Neietekmē tekstu angļu valodā.)

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums veikts, lai izlabotu valodas kļūdu Komisijas priekšlikuma Itāļu valodas tekstā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 899
24. panta 1. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 900
24. panta 3. punkts
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3. Potenciālais reģistrētājs no Aģentūras 
ievāc ziņas vai par šo vielu nav jau iesniegta 
reģistrācija. Viņš līdz ar jautājumu iesniedz 
Aģentūrai visu šeit minēto informāciju: 

a) viņa identitāte;
b) vielas identitāte, kā norādīts IV pielikuma 
2.1. un 2.3. iedaļā;
c) kuras prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus, kas viņam būtu 
jāveic;

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

3. Pirms tiek veikta pārbaude ar 
mugurkaulniekiem, lai iegūtu reģistrācijai 
nepieciešamo informāciju, potenciālais 
reģistrētājs jautā Aģentūrai vai ir pieejama 
viņam vajadzīgā informācija par šo vielu, 
kas iegūta veicot eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem. vai par šo vielu nav jau 
iesniegta reģistrācija. Viņš līdz ar jautājumu 
iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto 
informāciju: 

a) viņa identitāte;
b) vielas identifikāciju, kā tas minēts IV 
pielikuma 2.1 un 2.3 iedaļās;
c) kuras prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus, kas viņam būtu 
jāveic.

Or. de

Pamatojums

Tas, vai viela ir iesniegta reģistrācijai, nav svarīgs jautājums. Tā vietā ir jānoskaidro vai ar 
šo vielu jau ir veikti eksperimenti ar mugurkaulniekiem. Aģentūrai ir jāņem vērā arī šo 
eksperimentu rezultāti, pat ja tie ir veikti citu iemeslu dēļ, (skatīt 23. panta 1. punkta 3. 
apakšpunktu. 

Informācija par to, ka viela jau ir reģistrēta, sniegtu potenciālajam reģistrācijas 
pieprasītājam konkurences nozīmes informāciju. No tā ir jāizvairās, nodrošinot iespējas veikt 
tirgus izpēti. 23. a) pants (jauns) tiek piemērots gadījumos, ja tiek veikti pētījumi ar 
bezmugurkaulniekiem.

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

Grozījums Nr. 901
24. panta 3. punkta a) apakšpunkts

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

Or. it
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Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesību aktu konsekvenci, 24. pantā ir jāņem vērā 115. un 166. panta 
noteikumi attiecībā uz piekļuvi informācijai. Šis grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļā –
Informācijas apmaiņa un izvairīšanās no nevajadzīgiem izmēģinājumiem, iekļauto pantu 
grozījumiem.

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

Grozījums Nr. 902
24. panta 3. punkta d) apakšpunkts

(d) kuras prasības attiecībā uz informāciju 
prasītu jaunus pētījumus, kas viņam būtu 
jāveic.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 903
24. panta 4. punkts

4. Ja šī pati viela iepriekš nav reģistrēta, 
Aģentūra attiecīgi informē potenciālo 
reģistrētāju.

4. Ja Aģentūra ir pārliecināta, ka 
potenciālais reģistrētājs plāno ražot vai 
importēt vielu, tai ir jānoskaidro vai 
Komisijai jau ir piekļuve 1. c) punktā 
minētajai informācijai par pētījumiem ar 
mugurkaulniekiem, kā arī vai saskaņā ar 
1. punktu iepriekš ir iesniegts informācijas 
pieprasījums. Ja nav, Aģentūra jautā 
dalībvalstu kompetentām iestādēm, vai tām 
ir pieeja datiem vai citai informācijai. 
Dalībvalstu iestādes paziņo Aģentūrai 
atbildi viena mēneša laikā. Aģentūra 
informē potenciālo reģistrētāju par tās 
izmeklēšanas rezultātu.

Or.de
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Pamatojums

Skatīt 3. punkta 1. apakšpunkta pamatojumu. Ir jāizvairās no tirgus izpētes veikšanas. 
Papildus, šis pasākums nozīmētu Aģentūrai nevajadzīgu birokrātisku nastu.

Aģentūrai ir svarīgi noskaidrot, vai pieteikuma iesniedzējs tiešām plāno šo vielu ražot 
(izvairoties no tā, ka tiek veikta tirgus izpēte).

Tomēr, nodrošina to, lai pieteikuma iesniedzējs saņem informāciju par to, vai jau ir veikti 
noteikti pētījumi ar mugurkaulniekiem, un vai informācija par tiem ir sniegta atbildot uz 
konkurentu iesniegumiem. Tas ir nepieciešams, lai 25. a) pants būtu efektīvs.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 904
24. panta 4. punkts

4. Ja šī pati viela iepriekš nav reģistrēta, 
Aģentūra attiecīgi informē potenciālo 
reģistrētāju.

4. Ja šī viela iepriekš ir reģistrēta pēdējos 
desmit gados, Aģentūra nekavējoties 
informē potenciālo reģistrētāju par 
iepriekšējo reģistrācijas iesniedzēja(u) 
vārdu(iem) un adresi(ēm) un par 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
strukturētiem kopsavilkumiem, kas dažos 
gadījumos var būt jau iesniegti.
Potenciālajam reģistrētājam saskaņā ar 
25. pantu ir jāatklāj pieejamie pētījumu 
rezultāti.

Or. en

Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 905
24. panta 5. punkts

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta 
mazāk kā pirms 10 gadiem, Aģentūra bez 
kavēšanās potenciālajam reģistrētājam 

Svītrots
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dara zināmus iepriekšējā reģistrētāja (-u) 
vārdu /nosaukumu/ un adresi un viņu 
iesniegtos attiecīgos pētījumu 
kopsavilkumus vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam
gadījumam, kas saistīti ar mugurkaulnieku 
testēšanu. 
Šos pētījumus neatkārto. 
Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju 
par iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši 
apstiprinošu deklarāciju 9. panta a) punkta 
x) apakšpunkta izpratnē.
Vienlaikus Aģentūra dara zināmu 
iepriekšējiem reģistrētājiem potenciālā 
reģistrētāja vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Or. en

Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums. (Guido Sacconi & citi)

Šis grozījums nodrošina to, ka obligātā informācijas apmaiņa ir paplašināta un attiecas arī 
uz informāciju, kas iegūta no izmēģinājumiem, kas nav veikti ar dzīvniekiem. (Chris Davies)

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

Mikolášik + Alessunro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Grozījums Nr. 906
24. panta 5. punkts

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

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 10 gadiem, Aģentūra bez 
kavēšanās potenciālajam reģistrētājam dara 
zināmus iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārdu 
/nosaukumu/ un adresi un viņu iesniegtos 
attiecīgos pētījumu kopsavilkumus vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumus atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas saistīti 
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mugurkaulnieku testēšanu. testēšanu.
Šos pētījumus neatkārto. Šos pētījumus neatkārto.
Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju 
par iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši 
apstiprinošu deklarāciju 9. panta a) punkta 
x) apakšpunkta izpratnē.
Vienlaikus Aģentūra dara zināmu 
iepriekšējiem reģistrētājiem potenciālā 
reģistrētāja vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu 
iepriekšējiem reģistrētājiem potenciālā 
reģistrētāja vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina to, ka obligātā informācijas apmaiņa ir paplašināta un attiecas arī 
uz informāciju, kas iegūta no izmēģinājumiem, kas nav veikti ar dzīvniekiem. (Davies)

Šis grozījums ir cieši saistīts un izriet no 9. a) panta x) punkta grozījuma. Tā, ka tiek izņemts 
šis pants, nodoms ir novērst to, ka informācijas iesniegšana par ar bezmugurkaulniekiem 
veiktajiem pētījumiem nav obligāta. MVU ir ļoti būtiska obligātā pieeja informācijai. 
(Vernola & citi)

Šī grozījuma mērķis ir iekļaut obligātās informācijas apmaiņas principu arī gadījumos, kad 
tiek veikti izmēģinājumi ar bezmugurkaulniekiem, lai aizsargātu MVU.
Grozījums ir saistīts ar 9. a) panta x) punkta  un 23. panta 4. punkta grozījumiem.
(Foglietta & citi)

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 907
24. panta 5. punkts

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

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 10 gadiem, izņemot gadījumus, 
kad informācijas atklāšanu ierobežo 102. 
pants 115. panta 2. punkts un 116. pants,
Aģentūra bez kavēšanās potenciālajam 
reģistrētājam dara zināmus iepriekšējā 
reģistrētāja (-u) vārdu /nosaukumu/ un adresi 
un viņu iesniegtos attiecīgos pētījumu 
kopsavilkumus vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam 
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gadījumam, kas saistīti ar mugurkaulnieku 
testēšanu.

Šos pētījumus neatkārto. Šos pētījumus neatkārto.
Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju par 
iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) 
apakšpunkta izpratnē.

Izņemot gadījumus, kad informācijas 
atklāšanu ierobežo 102. pants 115. panta 
2. punkts un 116. pants, Aģentūra informē 
potenciālo reģistrētāju par iepriekšējo 
reģistrētāju iesniegtajiem attiecīgajiem 
pētījumu kopsavilkumiem vai izvērsto 
pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši apstiprinošu 
deklarāciju 9. panta a) punkta x) 
apakšpunkta izpratnē.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu 
iepriekšējiem reģistrētājiem potenciālā 
reģistrētāja vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Vienlaikus Aģentūra dara zināmu 
iepriekšējiem reģistrētājiem potenciālā 
reģistrētāja vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums skaidri nosaka to, ka iepriekšējo ķīmisko vielu reģistrētāju identitātes atklāšanu 
ierobežo 102. pantā noteiktais konfidencialitātes pienākums, kas sīkāk izklāstīts 115. panta 2. 
punktā un 116. pantā. Elektronikas rūpniecības nozarē esošās konkurences dēļ, daudz ķīmisko 
vielu izmantošana ražošanā ir ļoti konfidenciāla. Šīs ķīmiskās “receptes” tiek uzskatītas pat 
intelektuālo īpašumu. Vienas nozīmīgas ķimikālijas izmantošanas atklāšana, var 
konkurentiem sniegt informāciju par visu uzņēmuma ražošanas procesu, un var pat dot 
iespēju konkurentiem atšifrēt šos procesus. Tamdēļ, iepriekšējo reģistrētāju identitāte ir 
jāaizsargā no atklāšanas citiem reģistrētājiem. Ierobežojumi attiecībā uz izmēģinājumiem ar 
mugurkaulniekiem ir ieteicami, bet tos nevar ierobežot uz konfidenciālas informācijas par 
iepriekšējiem reģistrētājiem rēķina. Par to ir jānolemj iepriekšējam reģistrētājam vai tas 
vēlas atklāt savu identitāti un iepriekšējos izmēģinājumu dokumentus citiem reģistrētājiem. 
Līdzīgi, ja tālākie izmantotāji, piedaloties reģistrācijā, veic vielas atšķirīgu tālāku 
izmantošanu, šo izmantošanas veidu nav jāatklāj augšup pa piegādes ķēdi ķīmisko vielu 
ražotājiem, jo veicot atsevišķu reģistrāciju, tas būtu pretrunā ar mērķi. (Aylward)

Dažās nozarēs vielu izmantošana var būt ļoti konfidenciāla, un tā tiek uzskatīta par 
intelektuālo īpašumu. Vienas nozīmīgas ķimikālijas izmantošanas atklāšana, var 
konkurentiem sniegt informāciju par visu uzņēmuma darbību un var atļaut konkurentiem 
atšifrēt ražošanas procesus. Tamdēļ, par to ir jānolemj iepriekšējam reģistrētājam vai tas 
vēlas atklāt savu identitāti un iepriekšējos izmēģinājumu dokumentus citiem reģistrētājiem. 
(Doyle)
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt 

Grozījums Nr. 908
24. panta 6. punkts

6. Ja cits potenciālais reģistrētājs ievāc ziņas 
attiecībā uz šo pašu vielu, Aģentūra bez 
kavēšanās dara zināmu abiem potenciālajiem 
reģistrētājiem otra potenciālā reģistrētāja 
vārdu /nosaukumu/ un adresi un informē 
par pētījumiem, kas saistīti ar 
mugurkaulniekiem, par ko viņi attiecīgi ir 
interesējušies.

6. Ja cits potenciālais reģistrētājs ievāc ziņas 
attiecībā uz šo pašu vielu, Aģentūra bez 
kavēšanās dara zināmu abiem potenciālajiem 
reģistrētājiem otra potenciālā reģistrētāja 
vārdu /nosaukumu/ un adresi.

Or. en

Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 909
24. panta 6. punkts

6. Ja cits potenciālais reģistrētājs ievāc ziņas 
attiecībā uz šo pašu vielu, Aģentūra bez 
kavēšanās dara zināmu abiem potenciālajiem 
reģistrētājiem otra potenciālā reģistrētāja 
vārdu /nosaukumu/ un adresi.

6. Ja cits potenciālais reģistrētājs ievāc ziņas 
attiecībā uz šo pašu vielu, izņemot 
gadījumus, kad informācijas atklāšanu 
ierobežo 102. pants 115. panta 2. punkts un 
116. pants, Aģentūra bez kavēšanās dara 
zināmu abiem potenciālajiem reģistrētājiem 
otra potenciālā reģistrētāja vārdu 
/nosaukumu/ un adresi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 24. panta 5. punkta grozījuma, ko ir iesniedzis tas pats autors, pamatojumu. ( Aylward)

Dažās nozarēs vielu izmantošana var būt ļoti konfidenciāla, un tā tiek uzskatīta par 
intelektuālo īpašumu. Vienas nozīmīgas ķimikālijas izmantošanas atklāšana, var 
konkurentiem sniegt informāciju par visu uzņēmuma darbību un var atļaut konkurentiem 
atšifrēt ražošanas procesus. Tamdēļ, par to ir jānolemj iepriekšējam reģistrētājam vai tas 
vēlas atklāt savu identitāti un iepriekšējos izmēģinājumu dokumentus citiem reģistrētājiem. 
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(Doyle)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 910
25. panta 1. punkts (jauns), 1. a) punkts (jauns), 1 b punkts (jauns)

- 1. Ja jau ir veikti plātījumi ar 
mugurkaulniekiem, vai ja kāds cits 
reģistrētājs ir šos pētījumus uzsācis, 
potenciālajam reģistrētājam šie pētījumi 
nav jāveic, ne arī jāatkārto.
- 1. a) Šajos gadījumos Aģentūra vai 
dalībvalsts iestāde jautā ar 
mugurkaulniekiem veikto eksperimentu 
īpašniekam, vai arī personai, kas veic 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem, vai 
viņš/viņi vēlās atklāt savu identitāti. 
Piekrišanas gadījumā, Aģentūra informē 
potenciālo reģistrētāju par ar 
mugurkaulniekiem veikto eksperimentu 
īpašnieka(u) vai personas(u), kas veic 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem vārdu 
un adresi, kā arī par to vai ar 
mugurkaulniekiem veikto pētījumu 
kopsavilkumi vai strukturēti kopsavilkumi, 
ir jau iesniegti, un ja ir, tad kādi.
- 1. b) Ja piekrišana netiek dota, Aģentūra 
uzsāk nākamajos punktos noteikto 
procedūru, ievērojot konfidencialitāti 
saskaņā ar 116. pantu.

1. Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju 
par iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši 
apstiprinošu deklarāciju 9. panta a) punkta 
x) apakšpunkta izpratnē.

1. Potenciālais reģistrētājs, gadījumā ja 
iepriekšējais reģistrētājs ir devis savu 
piekrišanu, lūdz tam reģistrācijai 
nepieciešamo informāciju par pētījumiem, 
kas veikti ar mugurkaulniekiem.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar komisijas priekšlikumu, potenciālajam reģistrētājam, iesniedzot pieteikumu, 
vienmēr tiek atklāta iepriekšējā reģistrētāja identitāte. Šajā gadījumā netiek aizsargāta 
iepriekšējā reģistrētāja identitāte. Automātiska identitātes atklāšana nav paredzēta arī 116. 
pantā. Tā vietā, jautājums par identitātes atklāšanu ir jāizskata katrā gadījumā atsevišķi. 
Saskaņā ar šeit piedāvāto sistēmu, izmēģinājumu rezultātu īpašniekiem tiek dotas iespējas 
atsevišķos gadījumos neatklāt savu identitāti. 

Papildus, tas skaidri nosaka to, ka eksperimentus ar mugurkaulniekiem neatkārto. To, ka šim 
jautājumam ir veltīts atsevišķs punkts, attaisno šī principa nozīmīgums. 

Nākamie punkti nosaka kārtību kādā tiek atklāta konfidenciāla informācija un izmaksas. Šeit 
ir izdarīta atsauce uz to. Šo kārtību Vācijā ir izmēģinājusi un pārbaudījusi praksē ChemG.

Bezmaksas piekļuve pētījumu rezultātiem, kas iesniegti vismaz pēdējos 10 gados, kā tas līdz 
šim ir paredzēts, nav godīga. Pašreizējie tiesību akti attiecībā uz pieteikumu par jaunām 
vielām nodrošina tikai ar brīvu reģistrācijas pamatinformāciju izmantošanu, bet nevis 
attiecībā uz pētījumiem par maksu. 

Kārtība kāda notiek informācijas par pētījumiem, kas nav veikti ar dzīvniekiem, apmaiņa ir 
noteikta 23. a) pantā (jauns).

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 911
25. panta 1. punkts

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

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 10 gadiem, kā minēts 
24. panta 4. punktā un 26. panta 3. a) 
punkta b) apakšpunktā, , potenciālais 
reģistrētājs lūdz iepriekšējam reģistrētājam 
(-iem) informāciju, kādi viņam nepieciešami 
reģistrācijas nolūkā, ievērojot 9. a) panta vi) 
un vii) apakšpunktus.

Or. en
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Pamatojums

No OSOR paketes daļas izrietošs grozījums.

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

Alessunro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini un Sergio Berlato

Grozījums Nr. 912
25. panta 1. punkts

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

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 10 gadiem, kā minēts 24. 
panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs lūdz 
iepriekšējam reģistrētājam (-iem) 
informāciju, kas saistīta ar testiem, kas veikti 
iepriekš. Viņš var arī lūgt reģistrētājiem 
jebkādu informāciju par testiem, kuros nav 
iesaistīti mugurkaulnieki.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts un izriet no 9. a) panta x) punkta un 24. panta 5. punkta 
grozījumiem. Tā mērķis ir novērst to, ka informācijas iesniegšana par ar 
bezmugurkaulniekiem veiktajiem pētījumiem nav obligāta. MVU ir ļoti būtiska obligāta pieeja 
informācijai. (Vernola & citi)

Šī grozījuma mērķis ir iekļaut obligāto informācijas apmaiņas principu arī gadījumos, kad 
tiek veikti izmēģinājumi ar bezmugurkaulniekiem, lai aizsargātu MVU.
Grozījums ir saistīts ar 9. a) panta x) punkta un 23. panta 4. punkta grozījumiem. (Foglietta 
& citi)

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 913
25. panta 1. punkts

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 10 gadiem, kā minēts 24. 
panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs lūdz 

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

iepriekšējam reģistrētājam (-iem) 
informāciju, kas saistīta gan dzīvniekiem 
veiktajiem, gan arī ar citiem testiem, kādi 
viņam nepieciešami reģistrācijas nolūkā. 
Viņš var lūgt reģistrētājiem jebkādu 
informāciju par testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, attiecībā uz kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir iesnieguši 
apstiprinošu deklarāciju 9. panta a) punkta 
x) apakšpunkta izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR (viena viela, viena reģistrācija) priekšlikuma*. Komisijas priekšlikums nosaka 
obligātu apmaiņu ar informāciju attiecībā uz "izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem". Šis 
grozījums paplašina informācijas, kas ir jāatklāj saturu, lai padarītu visu sistēmu 
realizējamāku un ekonomiskāku.

* OSOR būtībā nozīmē: 

Obligātu informācijas apmaiņu gan attiecībā uz izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, gan 
arī ar bezmugurkaulniekiem. 

Vienas informācijas paketes par katras vielas raksturīgākajām īpašībām kopīgu iesniegšanu 
šo pašu iemeslu dēļ. 

Izmaksu sadali reģistrētāju starpā, lai nodrošinātu godīgumu, pārskatāmību un 
diskriminācijas aizliegumu viselastīgākā veidā. 

OSOR pieprasa ražotājiem un importētājiem kopīgi izstrādāt vienu informācijas paketi par 
katras vielas raksturīgākajām īpašībām. Tādējādi, reģistrētāji padarīs pieejamu informāciju 
un strādās, lai panāktu vienošanos, un lai izvairītos no atkārtotu izmēģinājumu veikšanas. 
Sakarā ar to, ka tas nav minēts Komisijas priekšlikumā, tas var novest pie izmēģinājumu 
dubultošanas un augstākām izmaksām gan izmēģinājumiem, gan arī to pārraudzībai, jo īpaši 
MVU.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 914
25. panta 2., 3. un 4. punkts

2. Vienas un tās pašas vielas potenciālais un 
iepriekšējais reģistrētājs (-i) veic visas 
saprātīgās darbības, lai panāktu vienošanos 
par pētījumu, kas saistīti ar jebkāda veida

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

testēšanu, koplietošanu un pieejamību. Šādu 
vienošanos var aizstāt ar jautājuma 
iesniegšanu arbitrāžas padomei un arbitrāžas 
rīkojuma akceptēšanu.

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu ir 
panākta, iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
potenciālajam reģistrētājam nodod piekļuves 
atļaujas vēstuli attiecībā uz konkrētajiem 
pētījumiem divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu ir 
panākta, iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
potenciālajam reģistrētājam nodod piekļuves 
atļaujas vēstuli attiecībā uz konkrētajiem 
pētījumiem divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

Jaunais reģistrētājs atsaucas uz šiem 
pētījumiem savā reģistrācijas tehniskajā 
dokumentācijā un iesniedz piekļuves atļaujas 
vēstuli no iepriekšējā reģistrētāja (-iem).

Jaunais reģistrētājs atsaucas uz šiem 
pētījumiem savā reģistrācijas tehniskajā 
dokumentācijā un iesniedz piekļuves atļaujas 
vēstuli no iepriekšējā reģistrētāja (-iem).

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs informē par to 
Aģentūru (svītrojums), vai arī par nodomu 
pārtraukt no reģistrācijas procesu, vismaz 1 
mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras saņemts 
iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

Or. de

Pamatojums

Šo pantu piemēro tikai pētījumiem, kas tiek veikti ar mugurkaulniekiem; attiecībā uz 
pētījumiem, kas veikti ar bezmugurkaulniekiem, skatīt 23. a) pantu. Šī kārtība skaidrāk 
nodrošina to, ka potenciālais reģistrētājam ir jāinformē Aģentūra cik ilgi viņš saglabā savu 
nodomu veikt reģistrāciju. Aģentūras nostājai ir jāliek katram nākamajam potenciālajam 
reģistrētājam sazināties potenciālo reģistrētāju, kas iesniedz pieteikumu.

Grozījumu iesniedza Alessunro 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. 915
25. panta 3.punkta 1. apakšpunkts

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu ir 
panākta, iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
potenciālajam reģistrētājam nodod piekļuves 
atļaujas vēstuli attiecībā uz konkrētajiem 
pētījumiem divu nedēļu laikā pēc 

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu ir 
panākta, kā tas minēts 1. punktā,
potenciālajam reģistrētājam nodod piekļuves 
atļaujas vēstuli attiecībā uz konkrētajiem 
pētījumiem divu nedēļu laikā pēc 
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maksājuma saņemšanas. maksājuma saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums liek ietvert obligātas informācijas iesniegšana par ar bezmugurkaulniekiem 
veiktajiem pētījumiem principu, lai aizsargātu MVU.
Grozījums ir saistīts ar 9. a) panta x) punkta un 23. panta 4. punkta grozījumiem.(Foglietta & 
citi)

Šis grozījums ir cieši saistīts un izriet no 9. a) panta x) punkta, 24. panta 5. punkta un 
25.panta 1. punkta grozījumiem. Tā mērķis ir novērst to, ka informācijas iesniegšana par ar 
bezmugurkaulniekiem veiktajiem pētījumiem nav obligāta. MVU ir ļoti būtiska obligātā pieeja 
informācijai. (Vernola & citi)

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

Grozījums Nr. 916
25. panta 4. punkts

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs nodrošina 
iepriekšējo reģistrētāju (-us) ar attiecīgo 
informāciju un var iesniegt aģentūrā 
lūgumu vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no 
Aģentūras saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-
u) vārds /nosaukums/ un adrese, veicot 
godīgu samaksu, ko nosaka iepriekšējais 
reģistrētājs saskaņā ar 6. punktu tālāk 
tekstā.

Or. it

Pamatojums

Lai paātrinātu un pilnveidotu piekļuves datiem procesu, Aģentūrai ir vēlams iesaistīties, 
tādējādi nodrošinot informācijas konfidencialitāti.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 917
25. panta 4. punkts

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese. Attiecībā uz ar 
mugurkaulniekiem veiktajiem pētījumiem, 
kā arī citiem pētījumiem, tas var novērst, 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ko ir jāveic 
potenciālajam reģistrētājam.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saistību izpildi atklāt informāciju par ar dzīvniekiem veiktajiem pētījumiem, 
un lai novērstu izmēģinājumu dublēšanu, potenciālajam reģistrētājam nedrīkst atļaut 
neinformēt Aģentūru par to, ka nav panākta vienošanās, un ka tamdēļ tiek veikti atkārtoti 
izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

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

Grozījums Nr. 918
25. panta 4. punkts

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var iesniegt lūgumu 
Aģentūrā un vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad 
no Aģentūras saņemts iepriekšējā 
reģistrētāja (-u) vārds /nosaukums/ un adrese
veicot godīgu samaksu, ko nosaka 
iepriekšējais reģistrētājs saskaņā ar 
6. punktu, un vienlaicīgi par šo lūgumu 
informējot iepriekšējo reģistrētāju.

Or. it

Pamatojums

Aģentūrai ir jāiesaistās informācijas apmaiņas procedūrā, lai paātrinātu darbības un, lai 
nodrošinātu informācijas konfidencialitāti.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 919
25. panta 5. punkts

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma, un 
jebkurā gadījumā attiecībā uz pētījumiem, 
kas veikti ar mugurkaulniekiem, kā arī 
citiem pētījumiem, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, Aģentūra 
pieņem lēmumu par attiecīgo pētījumu 
kopsavilkumu vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 25. panta 8 
a) punktā norādīto summu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saistību izpildi atklāt informāciju par ar dzīvniekiem veiktajiem pētījumiem, 
un lai novērstu izmēģinājumu dublēšanu, potenciālajam reģistrētājam nedrīkst atļaut 
nepieprasīt viņam pieejamo informāciju un veikt izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanu.

Tas izskatās savādi, ka katrs potenciālais reģistrētājs maksā 50% no sākotnējām 
izmēģinājumu izmaksām, neņemot vērā ne izstrādāto apjomu, ne arī potenciālo vai 
iepriekšējo reģistrētāju skaitu. 25. panta 8. a) punkts (jauns) nosaka mehānismu sākotnējo 
pētījumu izmaksu vienlīdzīgākai sadalei.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Grozījums Nr. 920
25. panta 5. punkts
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5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis līdzvērtīgu 
daļu no pēdējā uzrādītajām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 10. panta 2.punkta grozījumu. jaunajam reģistrētājam nav jāmaksā iepriekšējiem 
reģistrētājiem 50% no izmēģinājumu izmaksām, kā to pašreiz paredz priekšlikums par vielām, 
kas “nav pakāpeniski ieviešamas”. Noteikumiem par izmaksu sadali vielām, kas “nav 
pakāpeniski ieviešamas” ir jābūt tādiem pašiem kā “pakāpeniski ieviešamām” vielām (skatīt 
28.panta 3. punktu. Nav iemesla, lai būtu atšķirīga izmaksu sadales sistēma šiem diviem vielu 
veidiem.

Saistīts ar 10.panta 2. punkta, 17. panta 2. punkta un 25. panta 6. punkta grozījumiem 
(Oomen-Ruijten & citi)

Ierobežojot samaksas samazināšanu tikai līdz pusei, samazina konsorciju veidošanas ierosmi 
līdz konsorcijiem ar 2 dalībniekiem. No šīs struktūras iegūs tikai konsorciji, kas sastāv no 
diviem locekļiem. Vienlīdzīga samaksas sadale, veicina lielāku konsorciju veidošanu. (Seeber)

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. 921
25. panta 5. punkts

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
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pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām.

pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis Aģentūras 
noteikto summu.

Or. it

Pamatojums

Izmaksas ir jādala godīgi un proporcionāli balstoties uz Aģentūras pieņemtajiem lēmumiem. 
Šis grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļā - Informācijas apmaiņa un izvairīšanās no 
nevajadzīgiem izmēģinājumiem, iekļauto pantu grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 922
25. panta 5. un 5. a) punkts (jauns)

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu. Pēc 
potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis daļu no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 5. a) punktu.

5 a) Faktisko izdevumu, kas radušies 
pirmajam reģistrētājam(iem) saistībā ar 
attiecīgo pētījumu sadali rēķina 
proporcionāli katras puses ražošanas 
apjomam.
Ja sākotnējās kopējās izmaksas ja ir 
dalījuši divi vai vairāk reģistrācijas 
iesniedzēji, jebkurš potenciālais 
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reģistrētājs(i) maksā katram reģistrētājam 
vienādu daļu no tā veiktajiem izdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Nosaka mehānismu kā godīgi tiek dalītas sākotnējās izmēģinājumu izdevumi, neatkarīgi no 
reģistrētāju skaita un nākamo reģistrāciju laika.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 923
25. panta 5. a) punkts (jauns)

5. a) Ja potenciālais reģistrētājs nesedz 
savu izdevumu daļu par ar 
mugurkaulniekiem veiktajiem vai citiem 
pētījumiem, kas var novērst izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem, viņš nevar reģistrēt šo vielu.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 39. a) apsvēruma grozījumu. Lai nodrošinātu to, ka tiek ievērotas saistības atklāt 
informāciju par ar dzīvniekiem veiktajiem pētījumiem, un lai novērstu to, ka tiek veikti 
atkārtoti izmēģinājumi, potenciālajam reģistrētājam nedrīkst atļaut samaksāt savu izdevumu 
daļu un pēc tam veikt atkārtotus izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 924
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 

6 Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma, un jebkurā gadījumā 
attiecībā uz pētījumiem ar 
mugurkaulniekiem un citiem pētījumiem, 
kas var novērst izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, pētījumu kopsavilkumu vai 
izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā no 
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var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju 50% apmērā no savām 
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas.

konkrētā gadījuma, vai to rezultātu darīšanu 
pieejamu potenciālajam reģistrētājam. 
Iepriekšējais reģistrētājs (-i) var izvirzīt 
prasību pret potenciālo reģistrētāju 50% 
apmērā no savām izmaksām, ko piemēro 
valsts tiesas. 

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 25. panta 5. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors. Lai nodrošinātu to, ka 
tiek ievērotas saistības atklāt informāciju par ar dzīvniekiem veiktajiem pētījumiem, un lai 
novērstu to, ka tiek veikti atkārtoti izmēģinājumi, potenciālajam reģistrētājam nedrīkst atļaut 
samaksāt savu izdevumu daļu un pēc tam veikt atkārtotus izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

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. 925
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju 50% apmērā no savām 
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas.

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju par vienādu daļu no savām 
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 10. panta 2. punkta, 17. panta 2. punkta un 25. panta 5. punkta grozījumiem, ko 
iesnieguši tie paši autori (skatīt šo grozījumu pamatojumu).

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

Grozījums Nr. 926
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju 50% apmērā no savām 
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas. 

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju Aģentūras noteikto summu, ko 
piemēro valsts tiesas. 

Or. it

Pamatojums

Izdevumi jāsedz godīgi un proporcionāli, balstoties uz Aģentūras pieņemto lēmumu. Šis 
grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļā - Informācijas apmaiņa un izvairīšanās no 
nevajadzīgiem izmēģinājumiem, iekļauto pantu grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 927
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju 50% apmērā no savām 

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam. Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju daļu no savām izmaksām, un ko 



AM\565932LV.doc 31/112 PE 357.820v01-00

 Ārējais tulkojums LV

izmaksām, ko piemēro valsts tiesas. aprēķina saskaņā ar 5. a) punktu.

Or. en

Pamatojums

Izveido mehānismu saskaņā ar kuru notiek godīga izdevumu par sākotnējiem izmēģinājumiem 
sadale, neatkarīgi no reģistrētāju skaita un nākamo reģistrāciju laika.

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. 928
25. panta 8. punkts

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

8. Saskaņā ar 19. panta 1. punktu 
reģistrācijas nogaidīšanas periodu jaunajam 
reģistrētājam proporcionāli laikam, kas 
nepieciešams, lai veiktu attiecīgos 
pētījumus un izdarītu vajadzīgos 
novērtējumus.

Or. it

Pamatojums

Noteiktajam laikam ir jābūt tādam, kas patiesība vajadzīgs, lai veiktu eksperimentus un 
savāktu attiecīgos datus. Šis grozījums ir saistīts ar citiem III sadaļā - Informācijas apmaiņa 
un izvairīšanās no nevajadzīgiem izmēģinājumiem, iekļauto pantu grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 929
25. panta 8. punkts

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

8. Saskaņā ar 19. panta 1. punktu 
reģistrācijas nogaidīšanas periodu jaunajam 
reģistrētājam, ja iepriekšējais reģistrētājs tā 
pieprasa, pagarina proporcionāli laikam, 
kas nepieciešams, lai veiktu attiecīgos 
pētījumus un izdarītu vajadzīgos 
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novērtējumus.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 930
25. panta 8. a) punkts (jauns)

8. a) Izmaksu sadalījumu starp pusēm 
rēķina dalot reālās izmaksas, kas radušās 
pirmajam reģistrētājam(iem), veicot 
attiecīgos pētījumus, ar reģistrētāju skaitu 
šai pašai vielai, izmantošanu un tonnāžu. 
Jebkurš nākamais reģistrētājs maksā 
iepriekšējam(iem) reģistrētājam(iem) 
summu, kas līdzvērtīga sākotnējo izmaksu 
dalījumam ar jauno reģistrētāju skaitu.
Ja sākotnējie izdevumu jau ir dalīti starp 
diviem vai vairāk reģistrētājiem, 
potenciālais reģistrētājs maksā katram 
iepriekšējam reģistrētājam vienādu daļu no 
sava ieguldījuma izdevumu segšanai.

Or. en

Pamatojums

Izveido mehānismu saskaņā ar kuru notiek godīga izdevumu par sākotnējiem izmēģinājumiem 
sadale, neatkarīgi no reģistrētāju skaita un nākamo reģistrāciju laika.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 931
25. a) pants (jauns)

25. a) pants
1. Ja viela vēl nav reģistrēta, un ja 
vajadzīgie dati un informācija nekur citur 
nav atrodama, Aģentūra informē 
potenciālo reģistrētāju(s) par to, ka 
vajadzīgā informācija vēl nav pieejama. Ja 
vairāk kā viens potenciālais reģistrētājs ir 
iesniedzis informācijas pieprasījumu par šo 
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vielu, Aģentūra vispirms dod 
potenciālajiem reģistrētājiem iespēju 
noteikt vai viņi vēlas turpināt reģistrācijas 
procedūru. Ja viņi to vēlas, Aģentūra 
informē abus potenciālo reģistrētājus par 
otra vārdu un adresi. Ja viens no 
potenciālajiem reģistrētājiem nevēlas atklāt 
savu identitāti, to neizpauž otram 
potenciālajam reģistrētājam.
2. Trūkstošos pētījumus, kuros tiek veikti 
eksperimenti ar zīdītājiem, var veikt tikai 
vienreiz.
3. Potenciālajiem reģistrētājiem ir jāveic 
visi piemērotie pasākumi, lai panāktu 
vienošanos par to, kurš veic pētījumu, no 
kā iegūst visi pārējie. Aģentūra pieņem 
lēmumu tā potenciālā reģistrētāja vārdā, 
kurš nevēlas atklāt savu identitāti.
Ja divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas no Aģentūras starp 
potenciālajiem reģistrētājiem nav panākta 
vienošanās, par to tiek paziņots Aģentūrai. 
Šajā gadījumā Aģentūra pieņem lēmumu 
par to, kas veiks pētījumu, no kura labumu 
gūs visi pārējie potenciālie reģistrētāji. 
Izdevumus, kas rodas veicot pētījumu, 
vienādās daļās sedz visi potenciālie 
reģistrētāji. 
4. 2. un 3. punktu tāpat piemēro gadījumos, 
ja tiek veikti eksperimenti ar 
mugurkaulniekiem kā tas minēts VI sadaļā.

Or. de

Pamatojums

Šo grozījumu nodoms ir nodrošināt to, ka identitātes tiek savstarpēji atklātas tikai tiem 
ražotājiem, kas tiešām vēlas turpināt reģistrācijas procesu. Papildus šie grozījumi, izņēmuma 
gadījumā, dod iespēju potenciālajam reģistrētājam neatklāt savu identitāti, un, neskatoties uz 
to, veikt eksperimentus visu vajadzībām.

Ir jāizvairās veikt eksperimentus ar mugurkaulniekiem pat gadījumos, ja šādi eksperimenti vēl 
nav veikti. Tas nav noteikts Komisijas priekšlikumā (28.panta 2. punkta 2. apakšpunkts 
nenovērš to, ka tiek veikti paralēli eksperimenti ar mugurkaulniekiem).

Ir vajadzīgs noteikt kārtību gadījumiem, ja nav panākta vienošanās, jo pirmā noteiktā lieta ir 
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prasība kopīgi veikt eksperimentus ar mugurkaulniekiem.

Tāda pati kārtība kopīgai eksperimentu ar mugurkaulniekiem veikšanai ir principiāli 
jāpiemēro visām vielām . Tā rezultātā var svītrot 50. pantu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 932
25. b) pants (jauns)

25. b) pants
Kompetence un juridiskā aizsardzība

1. Ja nav noteikts savādāk, Aģentūra ir 
atbildīga par lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo sadaļu.
2. Par Aģentūras lēmumiem var iesniegt 
apelācijas saskaņā ar 87., 88. un 89. panta 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Skaidrības labad ir jānosaka Aģentūras kompetence attiecībā uz visu III sadaļu. Tā vietā lai 
to noteiktu katram gadījumam atsevišķi, šeit arī ir jānosaka apelācijas tiesības.

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

Grozījums Nr. 933
26. pants

26. pants
Pienākums iepriekšēji reģistrēt pakāpeniski 

ieviešamas vielas

26. pants
Pienākums iepriekšēji reģistrēt pakāpeniski 

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

1. 18 mēnešu laikā pēc REACH stāšanās 
spēkā, visu uzņēmumi, kas ražo vai importē 
pakāpeniski ieviešamās vielas apjomos, kas 
lielāki par 1 tonnu gadā, veic šo vielu 
pirmsreģistrāciju Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrā. Lai gūtu labumu no 21. pantā 
paredzētā pārejas režīma, katrs potenciālais 
pakāpeniski ieviešamas vielas reģistrētājs 
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iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto 
informāciju Aģentūras noteiktajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu:

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

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

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

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas vai viņa pilnvarotā vārds; 
ražotāji vai importētāji var pieprasīt, lai 
viņu uzņēmuma nosaukums saskaņā ar 
166. pantu tiek uzskatīts par konfidenciālu;

c) paredzamais galīgais 
reģistrācijas/tonnāžas diapazona termiņš;

c) paredzamais tonnāžas diapazons;

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, attiecībā uz kurām viņam ir 
attiecīgi pētījumi vai pieejama informācija
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, ja 
ir, 

d) pētījumu īpašumtiesībām (pēc pētījumu 
veida) par toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, kas pamatojas uz izmēģinājumiem 
ar mugurkaulniekiem, reģistrācijas 
informācijas prasību nolūkā, ja ir;

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

e) norāde uz to, ka ir interese par 
pievienošanos konsorcijiem.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot 
saskaņā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo 
informāciju ar šiem gala 
punktiem/īpašībām, attiecībā uz kurām 
nepieciešami pētījumi.
2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešus pirms:

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešos pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā;
b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

2. a) Aģentūra viena mēneša laikā pēc 
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pirmsreģistrācijas posma beigām publicē to 
vielu sarakstu, kas noteiktas saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, norādot vielas 
nosaukumu, CAS numuru un to vai vismaz 
vienam ražotājam vai importētājam šī viela 
ir jāreģistrē 5 gados.
2.b) Sešus mēnešus pēc pakāpeniski 
ieviešamo vielu saraksta publicēšanas 
saskaņā ar 2. a) punktu, izņēmuma 
gadījumos, ražotāji vai importētāji var 
paziņot Aģentūrai par papildinājumiem vai 
labojumiem. Tiem ir jāpamato kāpēc 
nepieciešams ilgāks laiks. Aģentūra viena 
mēneša laikā atkārtoti publicē pēdējo 
pakāpeniski ieviešamo vielu sarakstu.

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

3. Reģistrācijas iesniedzēji, kas neiesniedz 
informāciju, kas prasīta saskaņā ar 1.punktu
nevar izmantot 21. panta noteikumus.

4. Pakāpeniski ieviešamo vielu ražotāji un 
importētāji, kas to ražo vai importē apjomā,
kas mazāks par 1 tonnu gadā, kā arī 
pakārtotie lietotāji var iesniegt Aģentūrai 1. 
punktā minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.

4. Par vielām, kas iekļautas 2. a) punktā 
minētajā galējā sarakstā, jebkurš pētījumu 
ar mugurkaulniekiem īpašnieks iesniedz 
Aģentūrai 1.punkta a), b) un d) 
apakšpunktos minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.

5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē. Aģentūra 
piešķir piekļuvi šiem datiem, kas apkopoti 
par katru vielu, tiem ražotājiem un 
importētājiem, kuri iesnieguši informāciju 
par šo vielu saskaņā ar 1. – 4. punktu. Arī 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm ir piekļuve 
šiem datiem.

5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē. Aģentūra 
piešķir piekļuvi šiem datiem, kas apkopoti 
par katru vielu, tiem ražotājiem un 
importētājiem, kuri iesnieguši informāciju 
par šo vielu saskaņā ar 1. punktu. Arī 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm ir piekļuve 
šiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Pēc 18 mēnešiem tiks noteiktas visas vielas, kas ietilpst REACH darbības jomā (procesa 
paātrināšana). Tas ievērojami veicina visu informācijas īpašnieku spēju dalīties šajā 
informācijā un visu reģistrētāju spēju veidot konsorcijus, atbalstot mērķi izvairīties no 
nevajadzīgiem eksperimentiem ar dzīvniekiem.

Šis vielu saraksts atvieglo informācijas apmaiņu un brīvprātīgu konsorciju veidošanu visā 
rūpniecībā, ieskaitot gan lielos, gan arī mazos uzņēmumus, kas ražo/importē vienu un to pašu 
vielu, neatkarīgi no daudzuma. Tas tāpat dod iespēju mazāka apjoma ražotājiem brīvprātīgi 
veikt vielas reģistrāciju ātrāk. Uzņēmumiem, kas ražo vielas mazākos apjomos, no kuriem 
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daudzi ir MVU, lūgs veikt pirmsreģistrāciju ātrāk nekā tas ir noteikts Komisijas priekšlikumā. 
Tomēr, pirmsreģistrācija, kas notiek saskaņā ar vienotu procedūru, ļauj visiem reģistrācijas 
iesniedzējiem identificēt kopražotāju/importētāju un potenciālo tālāko izmantotāju, kas varētu 
vēlēties piedalīties konsorcijā. Pat ja MVU nevēlas pievienoties konsorcijam pašā procesa 
sākumā, tiem vismaz tiks dota iespēja to darīt, un tie varēs izvēlēties veikt reģistrāciju vēlāk. 
Lai pašā reģistrācijas procesā sasniegtu pārredzamību, ir pieņemams, ja MVU nosūta 
Aģentūrai pirmsreģistrācijas pieteikumu pa pastu.

Deklarācija par nodomu veikt reģistrāciju, ieskaitot pētījumu ar mugurkaulniekiem 
rezultātus, vairumā gadījumu novedīs pie kopīgas reģistrācijas, aizsargājot uzņēmumu 
brīvību darboties saskaņā ar to svarīgākajām biznesa interesēm, ja tās to uzskata par 
vajadzīgu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 934
26. panta 1. un 2. punkts

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

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

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

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

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

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas, vai pārstāvju vārds; 
ražotāji vai importētāji var lūgt neatklāt to 
uzņēmuma nosaukumu saskaņā ar 
116. pantu;

c) paredzamais galīgais 
reģistrācijas/tonnāžas diapazona termiņš;

c) paredzamais galīgais (svītrojums) 
tonnāžas diapazons;

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, attiecībā uz kurām viņam ir 
attiecīgi pētījumi vai pieejama informācija
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, ja 
ir;

d) vajadzības gadījumā, pētījumu 
īpašumtiesībām (pēc pētījumu veida) par 
toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko gala 
punktu norādi, kas pamatojas uz 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem,
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, ja 
ir;

e) paziņojums par to, vai d) apakšpunktā 
minētie pētījumi sevī ietver testus ar 

e) paziņojums par to vai ir interese 
pievienoties konsorcijam.
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mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai 
viņš apsver apstiprinošas deklarācijas 
iesniegšanu 9. panta a) punkta x) 
apakšpunkta izpratnē saistībā ar savu 
reģistrāciju.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot 
saskaņā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo 
informāciju ar šiem gala 
punktiem/īpašībām, attiecībā uz kurām 
nepieciešami pētījumi.
2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešus pirms: 

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā: 

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā;
b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

Aģentūra viena mēneša laikā pēc 
pirmsreģistrācijas posma beigām publicē to 
vielu sarakstu, kas noteiktas saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, norādot vielas 
nosaukumu, CAS numuru un to vai vismaz 
vienam ražotājam vai importētājam šī viela 
ir jāreģistrē piecu gadu laikā.

Or. de

Pamatojums

26. panta grozījums nozīmē to, ka katra pirmsreģistrācija un tādējādi katras vielas reģistrs, 
tiek veikts 18 mēnešos. Tas ražotājiem, pārstrādātājiem, izmantotājiem un iestādēm dod 
lielāku noteiktību veicot plānošanu. Citas izmaiņas skaidrāk nosaka pirmsreģistrācijai 
vajadzīgo informāciju. Šis grozījums cita starpā uzlabo izmēģinājumu rezultātu īpašnieku 
aizsardzību, vienlaicīgi atvieglojot konsorciju veidošanu. Tā rezultātā var izvairīties no 
turpmākiem eksperimentiem ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 935
26. panta 1. punkts
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1. Lai gūtu labumu no 21. pantā paredzētā 
pārejas režīma, katrs potenciālais 
pakāpeniski ieviešamas vielas reģistrētājs
iesniedz Aģentūrai visu šeit minēto 
informāciju Aģentūras noteiktajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu:

1. Lai veiktu pakāpeniski ieviešamās vielas 
reģistrāciju, katrs ražotājs vai importētājs, 
kas ražo vai importē vielu apjomā, kas ir 
viena tonna gadā vai vairāk iesniedz 
Aģentūrai visu šeit minēto informāciju 
Aģentūras noteiktajā formātā saskaņā ar 108. 
pantu, lai sastādītu vielu sarakstu un lai 
daļēji tās iekļautu Aģentūras datubāzē:

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

a) informācija par ražotāju vai importētāju, 
kas ir jāiesniedz kās tas noteikts 9. a) panta 
i)un ii) punktos;

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

b) informācija par izmantošanu, kā tas 
noteikts 9. a) panta iii) punktā;

c) paredzamais galīgais 
reģistrācijas/tonnāžas diapazona termiņš;

c) noteikumi par zināmo izmantošanu un 
riska kategoriju saskaņā ar I aa) 
pielikumu;

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, attiecībā uz kurām viņam ir 
attiecīgi pētījumi vai pieejama informācija 
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, 
ja ir;

d) ražotājam vai importētājam rīcībā esošie 
vai zināmie fizikālie un ķīmiskie dati, un 
toksikoloģiskie dati, kuros ietverts 
informācijas minimums saskaņā ar V 
pielikumu;

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

e) informācija par vielu klasifikāciju un 
marķēšanu kā tas noteikts 9. a) panta iv) 
punktā;

ea) ieteikumi par vielu turpmākiem 
izmēģinājumiem, lai skaidri noteiktu 
zināmo vai iespējamo risku, ja tas ir zināms 
ražotājam vai importētājam, un 
EP) ieteikums saskaņā ar 9. c) pantu par 
to, kā vielu var klasificēt.

Potenciālais reģistrētājs var ierobežot 
saskaņā ar pirmo apakšpunktu iesniedzamo 
informāciju ar šiem gala 
punktiem/īpašībām, attiecībā uz kurām 
nepieciešami pētījumi.
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Or. de

Pamatojums

Balstoties uz ‘viena viela – viena reģistrācija’ pieeju, ir jāveic izmaiņas pieprasītajā 
informācijā riskantajam pirmsreģistrācijas procesam. Taču, vienlaicīgi Aģentūras centrālā 
apkopojošā loma nozīmē to, ka katram ražotājam un importētājam nav obligāti jāiesniedz 
visa informācija, kas nozīmēs ievērojami mazāku nastu ražotājiem un importētājiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Iesākuma samaksa tiek iekasēta veicot pirmsreģistrāciju, jo 
jau šajā posmā Aģentūra ir veikusi darbu. Viens no rezultātiem ir, ka  pirmsreģistrācijas 
samaksas apjoms var tikt samazināts. Aģentūra pārbauda informāciju vielu sarakstā par 
katru vielu. Saistīts ar no 2. līdz 5. punkta grozījumiem, ko iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Johannes Bloklun

Grozījums Nr. 936
26. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) izturības pakāpe, biocentriskais faktors 
(BCF) bioakumulativitātes vērtība un 
(eko)toksiskuma zemākā apstiprinātā 
nekaitīgās koncentrācijas (NOEC) vērtība;

Or. nl

Pamatojums

Aģentūrai ir jāiesniedz izturības pakāpe, BCF bioakumulativitātes vērtība un (eko)toksiskuma 
NOEC vērtība (Bloklun prioritārā pakete).

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

Grozījums Nr. 937
26. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, attiecībā uz kurām viņam ir 
attiecīgi pētījumi vai pieejama informācija 
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, 
ja ir;

Svītrots

Or. en
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Pamatojums

OSOR mērķis ir nodrošināt to, lai reģistrētājam(iem) ir piekļuve visai par vielām pieejamai 
informācijai pirmsreģistrācijai noteiktā termiņa, lai tādējādi izvairītos no izmēģinājumu 
atkārtošanas, jo īpaši ar mugurkaulniekiem. Šie 26. panta grozījumi un jauna 26. a) panta 
iekļaušana, nodrošina to, ka pieejamā informācija tiek izsniegta pēc tam kad Aģentūra ir 
publicējusi pirmsreģistrēto vielu sarakstu.

OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Johannes Bloklun

Grozījums Nr. 938
26. panta 1. punkta d) apakšpunkts

(d) fizikālo un ķīmisko, toksikoloģisko un 
ekotoksikoloģisko gala punktu/īpašību 
norāde, attiecībā uz kurām viņam ir attiecīgi 
pētījumi vai pieejama informācija 
reģistrācijas informācijas prasību nolūkā, ja 
ir;

(d) fizikālo un ķīmisko, citiem
toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko gala 
punktu/īpašību norāde, attiecībā uz kurām 
viņam ir attiecīgi pētījumi vai pieejama 
informācija reģistrācijas informācijas 
prasību nolūkā, ja ir;

Or. nl

Pamatojums

Aģentūrai ir jāiesniedz izturības pakāpe, BCF bioakumulativitātes vērtība un (eko)toksiskuma 
NOEC vērtība (Bloklun prioritārā pakete).

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 939
26. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) izturības* un bioakumulācijas** 
izmēģināju rezultāti;
* sairšanas izmēģinājumu rezultāti, kā 
uzskaitīts VI pielikuma 7.2 punktā
** Sadalīšanās koeficients n-oktāns/ūdens, 
kā tas uzskaitīts V pielikuma punktā

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atbalsta 21. panta 1.punkta grozījumu, ko ir iesniedzis referents un attiecīgi arī šī  
grozījuma autori.

Īpašu uztraukumu rada vielas, kas ir izturīgas un bioakumulatīvas. Šīs īpašības var viegli un 
ātri noteikt un tāpēc tās jānorāda pirmsreģistrācijā. Tās tāpat atļautu pievienot šādas vielas 
pirmajam reģistrācijas posmam. Tas ir vajadzīgs arī, lai nodrošinātu saskaņotību ar atļaujas 
izsniegšanu, kas dod priekšroku bioakumulatīvām un toksiskām (PBT) un (vPvB) vielām 
(skatīt 55. panta 3. punktu).

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

Grozījums Nr. 940
26. panta 1. punkta e) apakšpunkts

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

Svītrots

Or. en

Pamatojums

OSOR mērķis ir nodrošināt to, lai reģistrētājam(iem) ir piekļuve visai par vielām pieejamai 
informācijai pirmsreģistrācijai noteiktā termiņa, lai tādējādi izvairītos no izmēģinājumu 
atkārtošanas, jo īpaši ar mugurkaulniekiem. Šie 26. panta grozījumi un jauna  26. a) panta 
iekļaušana, nodrošina to, ka pieejamā informācija tiek izsniegta pēc tam kad Aģentūra ir 
publicējusi pirmsreģistrēto vielu sarakstu.

OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Johannes Bloklun

Grozījums Nr. 941
26. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) paziņojums par to, vai d) apakšpunktā 
minētie pētījumi sevī ietver testus ar 

e) paziņojums par to, vai ca) un d) punktos 
minētie pētījumi sevī ietver testus ar 
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mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai viņš 
apsver apstiprinošas deklarācijas iesniegšanu 
9. panta a) punkta x) apakšpunkta izpratnē 
saistībā ar savu reģistrāciju.

mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai viņš 
apsver apstiprinošas deklarācijas iesniegšanu 
9. panta a) punkta x) apakšpunkta izpratnē 
saistībā ar savu reģistrāciju.

Or. nl

Pamatojums

Aģentūrai ir jāiesniedz izturības pakāpe, BCF bioakumulativitātes vērtība un (eko)toksiskuma 
NOEC vērtība (Bloklun prioritārā pakete).

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

Grozījums Nr. 942
26. panta 1. punkta e) apakšpunkts

(e) minētie pētījumi sevī ietver testus ar 
mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai 
viņš apsver apstiprinošas deklarācijas 
iesniegšanu 9. panta a) punkta x) 
apakšpunkta izpratnē saistībā ar savu 
reģistrāciju.

(e) minētie pētījumi sevī ietver testus ar 
mugurkaulniekiem, vai ne.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar 9. a) panta x) punkta grozījumiem, 24.panta 5. punkta un 
25. panta 1. punkta grozījumiem. Tā, ka tiek svītrots šis noteikums, mērķis ir izskaust izvēles 
iespējas par to vai iesniegt izmēģinājumu, kas veikti ar bezmugurkaulniekiem. Obligāta pieeja 
informācijai ir jo īpaši svarīga MVU.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 943
26. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) saraksts ar izmantošanas veidiem, 
kurus viņš plāno veicot reģistrāciju.

Or. it
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Pamatojums

Iesniedzot to izmantošanas veidu, kurus atbalsta vai neatbalsta ražotājs vai importētājs  
piešķir sistēmai pārskatāmību. Tas dod iespēju tālākiem izmantotājiem ātri noteikt ja viņu 
izmantošanas veids netiek atbalstīts un attiecīgi rīkoties.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 944
26. panta 2. punkts

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

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz 12 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 
1 000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā;
b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 40. apsvērumu un obligāto informācijas apmaiņu, pirmsreģistrācijas informācijai 
ir jābūt vienādai visām pakāpeniski ieviešamām vielām, tā lai visi SIEF ražotāji un 
importētāji vajadzības gadījumā varētu veikt apmaiņu ar visiem datiem par dzīvniekiem un 
citu informāciju, kas novērš izmēģinājumu veikšanu ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 945
26. panta 2. punkts

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešus pirms: 
a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā;
b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 

2. Tā, lai ir iespējams izvirzīt prasību par 
21. pantā noteiktajiem termiņiem, 
informāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu 
gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 26. panta 1. punkta grozījumu, ko iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 946
26. panta 2. punkts

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

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz: 

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā;

a) sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā par:

(i) pakāpeniski ieviešamām vielām, ko ražo 
vai importē 1 000 tonnu vai lielākā apjomā 
vienā gadā; vai

ii) pakāpeniski ieviešamas vielas, ko ražo 
vai importē apjomos, kas sasniedz vai 
pārsniedz 1 tonnu gadā un saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK ir klasificētas kā 
koncerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
1. un 2. reprodukcijas kategorijai.

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 
1 tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

b) trīs gados pēc šīs regulas stāšanās spēkā
attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām vielām, 
ko ražo vai importē 100 tonnu vai lielākā 
apjomā vienā gadā;

pa) sešos gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā pakāpeniski ieviešamām vielām, ko 
ražo vai importē apjomos, kas sasniedz vai 
pārsniedz 1 tonnu gadā.

Or. en



PE 357.820v01-00 46/112 AM\565932LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

OSOR mērķis ir nodrošināt to, lai reģistrētājam(iem) ir piekļuve visai par vielām pieejamai 
informācijai pirmsreģistrācijai noteiktā termiņā, lai tādējādi izvairītos no izmēģinājumu 
atkārtošanas, jo īpaši ar mugurkaulniekiem. Šie 26. panta grozījumi un jauna 26. a) panta 
iekļaušana, nodrošina to, ka pieejamā informācija tiek izsniegta pēc tam kad Aģentūra ir 
publicējusi pirmsreģistrēto vielu sarakstu.

OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Johannes Bloklun

Grozījums Nr. 947
26. panta 2. punkts

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

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

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām, ko ražo vai importē 1 000 tonnu vai 
lielākā apjomā vienā gadā;

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām rada īpašu piesardzību;

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai 
lielākā apjomā vienā gadā.

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām, kas rada īpašu piesardzību, ko ražo 
vai importē 1 tonnas vai lielākā apjomā 
vienā gadā, un vielām, kas rada īpašu un 
nelielu piesardzību, ko ražo vai importē 
apjomos, kas sasniedz vai pārsniedz 1 000 
tonnas gadā.

Or. nl

Pamatojums

Vielu, kas rada īpašu piesardzību risks ir jānorāda arī tajos gadījumos, kad apjoms ir mazāks 
par 1 tonnu gadā. Šīs vielas pat nelielos daudzumos var radīt ievērojamu kaitējumu videi un 
cilvēku veselībai (Bloklun prioritāšu pakete).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 948
26. panta 3. punkts
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3. Reģistrētāji, kuri neiesniedz saskaņā ar 
1. punktu prasīto informāciju, nevar 
atsaukties uz 21. pantu.

3. Iesniedzot pirmsreģistrācijas 
dokumentus tiek iekasēta samaksa, ko 
nosakot, var tikt piemērots samazinājums 
pamatojoties uz iesniegto informāciju.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 26. panta 1. punkta grozījumu pamatojumu, ko ir iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 949
26. panta 3. a) punkts (jauns)

3. a) Aģentūra:
a) vienu mēnesi pēc iepriekšminētā, 2. a), 
b) un ba) punktos noteiktā termiņa beigām, 
sastāda pirmsreģistrēto vielu sarakstu 
saskaņā ar šiem punktiem, kas ir publiski 
pieejams internetā. Sarakstā ir ietverti tikai 
vielu nosaukumu un to EINECS un CAS 
numuri, ja tie ir pieejami.
b) ja tā pati viela ir iepriekš reģistrēta 
pēdējo 10 gadu laikā, nekavējoties informē 
potenciālos reģistrētājus par iepriekšējā 
reģistrācijas iesniedzēja vārdu(iem) un 
adresi(ēm)un par dažos gadījumos jau 
iesniegtajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
strukturētiem kopsavilkumiem,.
Potenciālajam reģistrētājam atklāj 
pieejamo informāciju par pētījumiem.

Or. en

Pamatojums

OSOR mērķis ir nodrošināt to, lai reģistrētājam(iem) ir piekļuve visai par vielām pieejamai 
informācijai pirmsreģistrācijai noteiktā termiņa, lai tādējādi izvairītos no izmēģinājumu 
atkārtošanas, jo īpaši ar mugurkaulniekiem. Šie 26. panta grozījumi un jauna 26. a) panta 
iekļaušana, nodrošina to, ka pieejamā informācija tiek izsniegta pēc tam kad Aģentūra ir 
publicējusi pirmsreģistrēto vielu sarakstu. OSOR paketes daļa.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 950
26. panta 4. punkts

4. Pakāpeniski ieviešamo vielu ražotāji un 
importētāji, kas to ražo vai importē apjomā, 
kas mazāks par 1 tonnu gadā, kā arī 
pakārtotie lietotāji var iesniegt Aģentūrai 1. 
punktā minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.

Svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt 26. panta 1. punkta grozījumu pamatojumu, ko ir iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Johannes Bloklun

Grozījums Nr. 951
26. panta 4. punkts

4. Pakāpeniski ieviešamo vielu ražotāji un 
importētāji, kas to ražo vai importē apjomā, 
kas mazāks par 1 tonnu gadā, kā arī 
pakārtotie lietotāji var iesniegt Aģentūrai 1. 
punktā minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.

4. Pakāpeniski ieviešamo vielu ražotāji un 
importētāji, kas to ražo vai importē apjomā, 
kas mazāks par 1 tonnu gadā, izņemot 
vielas, kas rada īpašu piesardzību, kā arī 
pakārtotie lietotāji var iesniegt Aģentūrai 1. 
punktā minēto informāciju Aģentūras 
noteiktajā formātā saskaņā ar 108. pantu.

Or. nl

Pamatojums

Vielu, kas rada īpašu piesardzību, risks ir jānorāda arī tajos gadījumos, kad apjoms ir 
mazāks par 1 tonnu gadā. Šīs vielas pat nelielos daudzumos var radīt ievērojamu kaitējumu 
videi un cilvēku veselībai (Bloklun prioritāšu pakete).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 952
26. panta 5. punkts
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5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. 
punktu iesniegto informāciju datubāzē. 
Aģentūra piešķir piekļuvi šiem datiem, kas 
apkopoti par katru vielu, tiem ražotājiem 
un importētājiem, kuri iesnieguši 
informāciju par šo vielu saskaņā ar 1. – 4. 
punktu. Arī dalībvalstu atbildīgajām 
iestādēm ir piekļuve šiem datiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt 26. panta 1. punkta grozījumu pamatojumu, ko ir iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 953
26. panta 5. punkts

5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē. Aģentūra 
piešķir piekļuvi šiem datiem, kas apkopoti 
par katru vielu, tiem ražotājiem un 
importētājiem, kuri iesnieguši informāciju 
par šo vielu saskaņā ar 1. – 4. punktu. Arī 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm ir piekļuve 
šiem datiem.

5. Aģentūra ievada saskaņā ar 1. – 4. punktu 
iesniegto informāciju datubāzē. Izņemot 
gadījumus, kad informācijas atklāšanu 
ierobežo 102. pants, 115. panta 2. punkts 
un 116. pants, Aģentūra piešķir piekļuvi 
šiem datiem, kas apkopoti par katru vielu, 
tiem ražotājiem un importētājiem, kuri 
iesnieguši informāciju par šo vielu saskaņā 
ar 1. – 4. punktu. Arī dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm ir piekļuve šiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 24. panta 5. punkta grozījumu pamatojumu, ko ir iesnieguši tie paši autori. (Aylward)

Tālākajiem izmantotājiem vielu izmantošana var būt ļoti konfidenciāla, un tā tiek uzskatīta 
par intelektuālo īpašumu. Vienas nozīmīgas ķimikālijas izmantošanas atklāšana, var 
konkurentiem sniegt informāciju par visu uzņēmuma darbību, un var par dot iespēju 
konkurentiem atšifrēt visu ražošanas procesu. Tamdēļ, par to ir jānolemj iepriekšējam 
reģistrētājam vai tas vēlas atklāt savu identitāti un iepriekšējos izmēģinājumu dokumentus 
citiem reģistrētājiem. (Doyle)
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 954
26 panta 5. a) punkts (jauns)

5. a) Pirmsreģistrācijas iesniegšana notiek 
kopā ar reģistrācijas maksas 
priekšapmaksu, kā to nosaka Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas maksas priekšapmaksa dotu līdzekļus Aģentūras sākotnējam darbam, kas ir 
īpaši nozīmīgi ar dzīvniekiem veikto izmēģinājumu alternatīvu izveidei un pārbaudei.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 955
26. a) pants (jauns)

26. a) pants
Informācijas iesniegšana aģentūrā pēc 

saraksta publicēšanas 

1. Jebkurš uzņēmums, kas ražo vai importē 
vielu apjomā, kas ir 1 tonna vai vairāk 
gadā un, kas ir ietverts Aģentūras 
publicētajā sarakstā saskaņā ar 26. panta 
3a) punkta a) apakšpunkti:

a) 12 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, vielām, kurām ir veikta 
pirmsreģistrācija saskaņā ar 26. panta 
2. punkta a) apakšpunktu; vai

b) trīs ar pusi gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, vielām, kurām ir veikta 
pirmsreģistrācija saskaņā ar 26. panta 
2. punkta b) apakšpunktu,

iesniedz Aģentūrai 26. punkta 
1. apakšpunktā minēto informāciju, ar 
noteikumu, ka šī informācija atbilst 
9. panta a) punkta vi) un vii) apakšpunktos 
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noteiktajam 

Ražotāji un importētāji, kas ir iesnieguši šo 
informāciju, padara pieejamu 9. a) panta 
vi) un vii) punktos noteikto informāciju 
citiem SIEF locekļiem saskaņā ar 27. un 
28. pantu.

2. Uzņēmumi, kas ražo vai importē 
pakāpeniski ieviešamās vielas apjomos, kas 
mazāks par 1 tonnu gadā, kā ar šīs vielas 
tālākajiem izmantotāji, kas ir iekļauti 
Aģentūras publicētajā sarakstā saskaņā ar 
26. panta 3.a) punkta a) apakšpunktu, var 
iesniegt Aģentūrai 26. panta 1. punktā 
minēto informāciju vai jebkādu citu 
vajadzīgo informāciju Aģentūras noteiktajā 
formātā saskaņā ar 108. pantu, lai kļūtu 
par SIEF daļu.

Or. en

Pamatojums

OSOR mērķis ir nodrošināt to, lai reģistrētājam(iem) ir piekļuve visai par vielām pieejamai 
informācijai pirmsreģistrācijai noteiktā termiņa, lai tādējādi izvairītos no izmēģinājumu 
atkārtošanas, jo īpaši ar mugurkaulniekiem. Šie 26. panta grozījumi un jauna  26. a 
iekļaušana, nodrošina to, ka pieejamā informācija tiek izsniegta pēc tam kad Aģentūra ir 
publicējusi pirmsreģistrēto vielu sarakstu. OSOR paketes daļa.
OSOR paketes daļa.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 956
26. a) pants (jauns)

26. a) pants
Aģentūras pienākumi saistībā ar 

pirmsreģistrāciju
1. Saskaņā ar 18. panta 1. punktu Aģentūra 
katrai veiktajai pirmsreģistrācijai piešķir 
pirmsreģistrācijas numuru, un informē par 
to ražotāju vai importētāju.
2. Katrā vielas pirmsreģistrācijas gadījumā, 
Aģentūra, sešu nedēļu laikā pēc 
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pirmsreģistrācijas datuma, veic 
komplektuma pārbaudi saskaņā ar 
26. panta 1. punkta a), b) un c) 
apakšpunktu. Ja informācija ir nepilnīga, 
Aģentūra trīs nedēļu laikā informē 
reģistrētājus par to kādu papildu 
informācija ir vajadzīga, lai pabeigtu 
reģistrāciju; tam tiek noteikts pietiekams 
termiņš.
3. Aģentūra salīdzina visu ražotāju un 
importētāju vielas pirmsreģistrācijai 
iesniegto informāciju vienā vielas reģistrā. 
Par katru vielu tiek izveidots atsevišķs 
reģistrs, ko nosauc šīs vielas vārdā. 
4. Lai pabeigtu vielu reģistru, Aģentūra 
saskaņā ar 3. punktu publicē tās interneta 
vietnē par katru pirmsreģistrēto vielu šādu 
informāciju:
- vielas identitāti, saskaņā ar IV 

pielikuma 2. punktu un 
- visas izmantošanas un riska 

kategorijas, kas zināmas no ražotāju un 
importētāju reģistrācijai  iesniegtās 
informācijas saskaņā ar I aa) 
pielikumu.

Pēc publicēšanas Aģentūra pieprasa 
tālākajiem izmantotājiem divu mēnešu 
laikā informēt Aģentūru par vēl 
nepublicētajām izmantošanas un riska 
kategorijām.

5. Ja pēc publicēšanas tiek saņemta tālāka
informācija par izmantošanu saskaņā ar 
4. punktu, Aģentūra pievieno to vielas 
reģistram un veic korekcijas publicētajā 
vielas reģistrā.

6. Lai izpildītu uzdevumu saskaņā ar 26. b) 
panta 1) punktu Aģentūra sastāda 
pamatinformācijas paketi katrai 
pirmsreģistrētai vielai pamatojoties uz 
informāciju, kas saņemta saskaņā ar 
26. panta 1. punktu un 26. a) panta 
5. punktu. Pamatinformācijas pakete netiek 
publicēta. Tajā ir šādi elementi:
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a) visas izmantošanas un riska kategorijas, 
par ko ir saņemta informācija no 
pirmsreģistrētājiem un tālākiem 
izmantotājiem saskaņā ar I aa) pielikumu,

b) pamatinformācija par vielām saskaņā ar 
V pielikumu,

c) kopējais vielas ražošanas un importa 
apjoms Kopienā,

d) informācija par zināmo izmantošanu, kā 
tas sīkāk noteikts IV pielikuma 3. iedaļā, 
kopā ar attiecīgajiem apjomiem,

e) vielas klasifikācija un marķēšana, kā tas 
sīkāk noteikts IV pielikuma 4. iedaļā;

f) ražotāju un importētāju ieteiktā 
klasifikācija saskaņā ar 9. c pantu. 

Ja par vienu vielu ražotāji un importētāji
sniedz atšķirīgu informāciju, Aģentūra 
pamatinformācijas paketē iekļauj 
informāciju par prioritātes līmeni, ar 
stingrākām prasībām saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.

7. Ja Aģentūrai nav visa 6. b) punktā 
noteiktā pamatinformācija, kas vajadzīga 
pamatinformācijas paketes sastādīšanai 
saskaņā ar V pielikumu, tā lūdz ražotāju 
vai importētāju sniegt šo informāciju 
pieņemamā laikā. Aģentūras ražotāja vai 
importētāja izvēle var pirmkārt balstīties uz 
to biznesa interesēm. Ražotāja vai 
importētāja izdevumi, kas rodas iegūstot šo 
informāciju, tiek sadalīti vienādi saskaņā 
ar 50. pantu

Or. de

Pamatojums

Ražotājiem un importētājiem uzliktā nasta tiek ievērojami samazināta, ja tiem iesākumā tiek 
prasīts sniegt esošo informāciju, ko Aģentūra pēc tam salīdzina katrai vielai atsevišķi. 
21.panta 1. un 3. punktā noteikto termiņu dēļ un 21. panta 4. punktā noteikto jaunās kārtības 
dēļ, ražotāju un importētāju interesēs ir sniegt pieprasīto informāciju cik vien ātri un pilnīgi 
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tas ir iespējams. Šajā veidā var arī garantēt tehnoloģisko prasmju aizsardzību. Vienlaicīgi, 
izmantojot šo pieeju kad tiek apkopoti dati par katru vielu, ir daudz efektīvāka. Kopumā no 
26. līdz 26. b) pantam dod Aģentūrai daudz lielāku darba slodzi pārejas pirmsreģistrācijas 
fāzē pakāpeniski ieviešamām vielām nekā tas iepriekš tika paredzēts. Tomēr, to kompensē tas, 
ka vienlaicīgi neierobežojot dalībvalstu kompetentās iestādes, ir iespējams vairāk izmantot 
valstu ekspertu tīklus, saskaņā ar Francijas priekšlikumu Padomē.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 957
26. b pants (jauns)

26. b pants
Prioritāšu līmeņu piešķiršana un 

turpmākas informācijas pieprasīšana
1. Pēc pamatinformācijas kopuma projekta 
saskaņā ar 26. a panta 6. punktu, Aģentūra 
klasificē katru vielu sešu mēnešu laikā, 
pamatojoties uz toksiskuma, tonnāžas 
līmeņa un izmantošanas kritērijiem 
saskaņā ar IV a pielikumu1., 2. vai 
3. prioritātes līmenī. Tā rakstiski informē 
ražotājus un importētājus par to, kāds ir 
klasifikācijas rezultāts. Saskaņā ar 87., 88. 
un 89. pantu var iesniegt apelāciju pret 
klasifikāciju.
2. Par informācijas apjomu, kas jāiegūst 
pēc vielas klasifikācijas prioritātes līmenī, 
lemj saskaņā ar 11. panta 1. punktu; 
kārtību, kādā iegūst turpmāku informāciju, 
nosaka, pamatojoties uz 21. panta 1. līdz 3. 
punktu.
3. Aģentūra informē ražotājus un 
importētājus par to, vai tās rīcībā esošā 
informācija par vielu ir pietiekama saskaņā 
ar 2. panta noteikumiem vai arī par to, vai 
ir vajadzīga turpmāka informācija saskaņā 
ar 2. punktu, un kāda. Tā dod viņiem 
iespēju rakstiski uzņemties saistības 6 
nedēļu laikā nodrošināt ar šo informāciju 
pašiem vai ar trešās puses starpniecību, ko 
tā ieceļ, pieņemamā laikā, kuru nosaka 
Aģentūra. Ja vairāki ražotāji vai 
importētāji uzņemas šādas saistības, 
Aģentūra starp tām izvēlas, ņemot vērā to, 
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vai ražotājam vai importētājam jau ir daļēja 
vai visa informācija. Aģentūra dala 
izdevumus starp ražotāju vai importētāju, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ar 
informāciju, un citiem ražotājiem vai 
importētājiem atbilstīgi viņu daļai ražotās 
vielas kopējā apjomā saskaņā ar 50. pantu. 
4. Ja neviens vielas ražotājs vai importētājs 
neuzņemas saistības nodrošināt ar
vajadzīgo informāciju saskaņā ar 2. un 3. 
punktu, Aģentūra ar trešās puses 
starpniecību, ko tā pati iecēlusi, liek tiem šo 
informāciju sagatavot. Radušās izmaksas 
nosaka ražotāji un importētāji saskaņā ar 
3. punkta ceturto teikumu.
5. Ja ražotājs vai importētājs, kas ir 
uzņēmies saistības nodrošināt ar 
informāciju saskaņā ar 3. punktu, neizdara 
to paredzētajā laikā, ir piemērojams 4. 
punkta pirmais teikums. Šajā gadījumā 
Aģentūras iecelto trešo pusi pilnībā pārstāv 
ražotājs vai importētājs, kas uzņēmies 
sniegt informāciju.
6. Gadījumā, kad Aģentūrai ir pieejama par 
vielu vajadzīgā papildu informācija 
saskaņā ar 2. punktu, Aģentūra to 
kombinē, tostarp svarīgus pētījumus, ar 
pamatinformāciju, kā noteikts V pielikumā 
un ievietots datubāzē. Ražotājiem un 
importētājiem, kas ir iepriekš reģistrējušies 
uz konkrēto vielu, kā arī kompetentām 
iestādēm dalībvalstīs, dod piekļuvi 
informācijai, kas saistīta ar šo vielu. 
Informācija kalpo par pamatu reģistrācijas 
dosjē aizpildīšanai saskaņā ar 9. un 11. 
pantu, ņemot vērā drošības datu lapu, kā 
noteikts 9. a pantā, un ķīmisko vielu 
nekaitīguma ziņojumu, kā noteikts 9. b 
pantā. Gadījumā, kad informācija jau ir 
Aģentūras rīcībā, pietiek ar pārskatu, kam 
pievienots iepriekšējās reģistrācijas 
numurs.
7. Izdevumi, kas ražotājam vai 
importētājam radušies pētniecības 
darbībām, kas ievietotas datubāzē saskaņā 
ar 6. punktu, Aģentūrai tie proporcionāli 
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jāsadala atbilstoši tonnāžas līmenim arī 
starp citiem ražotājiem un importētājiem, 
kas ir iepriekš piereģistrējušies, ņemot vērā, 
vai arī tie veikuši pētījumus.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā pakāpeniski ieviešamo vielu lielo daudzumu, īpaši svarīgs ir pārredzams, uz risku 
pamatots pasākumu kopums un uz risku orientētas informācijas prasības, lai potenciāli 
bīstamās vielas varētu identificēt, cik vien ātri iespējams, un iegūt par tām vajadzīgo 
informāciju, lai tās varētu ātri reģistrēt un novērtēt. IV a pielikuma veidā tika izstrādāts 
izmantojams instruments uz risku pamatotu prioritāšu noteikšanai, kas ņem vērā vielu 
toksiskumu, izmantošanas risku un kopējo apjomu, ko ražo Kopienā un tajā ieved. Vienlaicīgi, 
ar papildu informācijas iegūšanu, ko pārvalda Aģentūra, samazinās atsevišķu ražotāju un 
importētāju darbs, tiek izmantota pašreizējā informācija, un pastāv finansiālais līdzsvars. 
Turpmāka priekšrocība ir tāda, ka – ar izdevumu izlīdzināšanos – informāciju, kas jau ir 
ražotāju, importētāju un Aģentūras rīcībā, var izmantot turpmākā reģistrācijas procedūrā.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 958
27. pants

Šis pants ir svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā Aģentūrai ir galvenā loma informācijas vākšanā par vielām, šo pantu var svītrot. Šādi 
kļūst nesvarīgas arī ļoti pretrunīgās saistītās, galvenokārt, civiltiesiska rakstura problēmas.

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

Schoepges

Grozījums Nr. 959
27. panta 1. punkts

1. Visi ražotāji un importētāji, kas iesnieguši 
informāciju Aģentūrai saskaņā ar 26. pantu 
par tām pašām pakāpeniski ieviešamajām 
vielām, ir vielu informācijas apmaiņas 

1. Visi ražotāji un importētāji un 
tālāklietotāji, kas iesnieguši informāciju 
Aģentūrai saskaņā ar 26. pantu par tām 
pašām pakāpeniski ieviešamajām vielām, ir 
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foruma (SIEF) dalībnieki. vielu informācijas apmaiņas foruma (SIEF) 
dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Tālāklietotājiem arī jānodrošina piekļuve SIEF, lai dalītos informācijā par viņu rīcībā 
esošajām kaitīgajām un riskantajām vielām.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 960
27. panta 2. punkts

2. Katra SIEF mērķis ir samazināt pārbaužu 
dubultošanos, apmainoties ar informāciju. 
SIEF dalībnieki sniedz citiem dalībniekiem 
pastāvošo informāciju par pētījumiem, atbild 
uz citu dalībnieku pieprasījumu pēc 
informācijas, kopīgi identificē vajadzības 
turpmāku pētījumu veikšanai un organizē, 
lai tie tiktu veikti.

2. Katra SIEF mērķis ir reģistrēšanas 
nolūkos veicināt nekonfidenciālas 
informācijas apmaiņu starp ražotājiem un 
importētājiem, tādējādi izvairoties no 
pētījumu dubultošanās. SIEF dalībnieki 
sniedz citiem dalībniekiem pastāvošo 
informāciju par pētījumiem, atbild uz citu 
dalībnieku pieprasījumu pēc informācijas, 
kopīgi identificē vajadzības turpmāku 
pētījumu veikšanai un organizē, lai tie tiktu 
veikti.

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR (viena viela viena reģistrācija) priekšlikuma. OSOR īstenošanai ir 
jāpaplašina SIEF kompetence, lai izpildītu tās jaunos uzdevumus, kas saistīti ar dalīšanos 
informācijā.

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

Grozījums Nr. 961
27. panta 2. a punkts (jauns)

2 a Ražotājs vai importētājs var iecelt 
fizisku vai juridisku personu, kas atzīta 
Kopienā, piedalīties SIEF kā savu pārstāvi.
2. b Ja informācija, kas vajadzīga saistībā 
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ar V un VI pielikuma piemērošanu, nav 
pieejama SIEF, viens SIEF dalībnieks veic 
tikai vienu pētījumu katrā SIEF, rīkojoties 
citu dalībnieku vārdā.
2. c Ja informācija, kas vajadzīga saistībā 
ar VII un VIII pielikumu piemērošanu, nav 
pieejama SIEF, visi priekšlikumi attiecībā 
uz turpmāku pārbaudi, kas iesniegti VII vai 
VIII pielikuma izpratnē, norāda, kurš 
uzņēmums veic katru pārbaudi gadījumā, 
ja šāda pārbaude ir vajadzīga.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 962
27. panta 2. a pants (jauns)

2. a Ražotājs vai importētājs var iecelt 
fizisku vai juridisku personu, kas atzīta 
Kopienā, piedalīties SIEF kā savu pārstāvi. 
Pārstāvim ir kompetence praktiskā darbā 
ar vielām un ar tām saistītā informācija.
Ja informācija, kas vajadzīga saistībā ar V 
un VI pielikuma piemērošanu, nav 
pieejama SIEF, viens SIEF dalībnieks veic 
tikai vienu pētījumu katrā SIEF, rīkojoties 
citu dalībnieku vārdā.
Ja informācija, kas vajadzīga saistībā ar 
VII un VIII pielikumu piemērošanu, nav 
pieejama SIEF, visi priekšlikumi attiecībā 
uz turpmāku pārbaudi, kas iesniegti VII vai 
VIII pielikuma izpratnē, norāda, kurš 
uzņēmums veic katru pārbaudi gadījumā, 
ja šāda pārbaude ir vajadzīga.

Or. en
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Pamatojums

Daļa no OSOR priekšlikuma.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 963
28. panta virsraksts

Dalīšanās informācijā par izmēģinājumiem 
ar mugurkaulniekiem

Dalīšanās informācijā par izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem un izmēģinājumiem, kas 

nav veikti ar dzīvniekiem

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR priešlikuma.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 964
28. panta virsraksts

Datu koplietošana saistībā ar 
mugurkaulnieku testiem

Datu koplietošana saistībā ar 
mugurkaulnieku testiem reģistrētāju vidū

Or. en

Pamatojums

Šie ir svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu obligātu dalīšanos informācijā par visām bīstamajām 
vielām.

Daļa no OSOR paketes.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 965
28. panta 1. punkta 1. apakšpunkts
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1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa.

1. Pirms tiek veikta testēšana, lai ievērotu 
prasības attiecībā uz informāciju 
reģistrācijas nolūkā, SIEF dalībnieks ievāc 
ziņas, vai nav pieejams attiecīgs pētījums, 
iepazīstoties ar 26. pantā minēto datubāzi un 
sazinoties ar pārējiem sava SIEF
dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros attiecīgais 
pētījums ir pieejams, šī SIEF dalībnieks, 
kuram būtu jāveic tests, pieprasa šo pētījumu 
divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Šie ir svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu obligātu datu koplietošanu par visām bīstamajām 
vielām.
Daļa no OSOR paketes.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 966
28. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa.

1. Pirms tiek veikta dzīvnieku testēšana, kā 
arī testēšana, ko neveic ar dzīvniekiem, lai 
ievērotu prasības attiecībā uz informāciju 
reģistrācijas nolūkā, SIEF dalībnieks ievāc 
ziņas, vai nav pieejams attiecīgs pētījums, 
iepazīstoties ar 26. pantā minēto datubāzi un 
sazinoties ar pārējiem sava SIEF
dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros attiecīgais 
pētījums ir pieejams, šī SIEF dalībnieks, 
kuram būtu jāveic dzīvnieku tests, kā arī 
testēšana, ko neveic ar dzīvniekiem, 
pieprasa šo pētījumu divu mēnešu laikā pēc 
26. panta 2. punktā noteiktā galīgā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR paketes.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 967
28. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku 
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa.

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku 
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
pirmo divu mēnešu laikā pēc 21. pantā 
noteiktā reģistrācijas laika.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot atvēlēto laiku ar faktiskajām vajadzībām. Tas ir saistīts ar citu 
pantu grozījumu, kas ietverts III virsrakstā: Datu koplietošana un izvairīšanās no 
nevajadzīgām testēšanām.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 968
28. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma pētījuma 
īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu. 
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
izmaksa dalāma vienādās daļās. Īpašnieks 
iesniedz pētījumu divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma pētījuma 
īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu. 
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
izmaksa dalāma proporcionāli katras puses 
ražošanas apjomam. Īpašnieks iesniedz 
pētījumu divu nedēļu laikā pēc maksājuma 
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saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Izveido mehānismu, lai godprātīgi sadalītu sākotnējos testēšanas izdevumus analogi 
atbilstošajiem 25. panta grozījumiem.

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

Grozījums Nr. 969
28. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma pētījuma 
īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu. 
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
izmaksa dalāma vienādās daļās. Īpašnieks 
iesniedz pētījumu divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

Trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
pētījuma īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījuši. Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu. 
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
Aģentūra nosaka, kā dalīt izdevumus. 
Īpašnieks iesniedz pētījumu divu nedēļu 
laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Or. it

Pamatojums

Grozījums mēģina ieviest laikposmu saskaņā ar faktiskajām vajadzībām. Tas ir saistīts ar citu 
pantu grozījumu, kas iekļauti III virsrakstā: Datu koplietošana un izvairīšanās no 
nevajadzīgiem izmēģinājumiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 970
28. panta 1. a punkts (jauns)

1 a. Neizdošanās padarīt pieejamus 
Aģentūrai rezultātus, kas iegūti, veicot 
mugurkaulnieku testēšanu, vai citu 
informāciju, kas varētu novērst testēšanu 
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ar dzīvniekiem, radīs situāciju, kad 
potenciālie reģistrētāji zaudēs tiesības 
reģistrēt saistīto vielu.

Or. en

Pamatojums

Obligāta datu koplietošana par rezultātiem, kas iegūti mugurkaulnieku testēšanā, ir jāsaista 
ar sodiem gadījumā, kad notiek atsacīšanās dalīties informācijā, lai izvairītos no testēšanas 
dubultošanās, kas veikta ar dzīvniekiem. Reģistrētājiem un/vai potenciālajiem reģistrētājiem, 
kas atsakās dalīties datos par pētījumu, kas novērstu testēšanu ar dzīvniekiem, ar Aģentūru 
un/vai citiem reģistrētājiem, nedrīkst atļaut reģistrēt vielu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 971
28. panta 1. a punkts (jauns)

1 a. Ja pārējie dalībnieki nesamaksā savu 
izdevumu daļu, viņi nevar reģistrēt savu 
vielu.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 39. a apsvēruma un 25. panta 5. a punkta grozījumiem. Lai nodrošinātu atbilstību 
saistībām dalīties informācijā par rezultātiem, kas iegūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem un 
novērstu testu dubultošanos, pārējiem dalībniekiem nedrīkst atļaut nesamaksāt savu izdevumu 
daļu un vēlāk veikt atkārtotu testēšanu ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 972
28. panta 1. b punkts (jauns)

1 b. Ja pētījuma īpašnieks nepadara savu 
pētījumu pieejamu Aģentūrai, viņš nevar 
reģistrēt savu vielu.

Or. en
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Pamatojums

Saistīts ar 40. a apsvēruma grozījumu. Lai nodrošinātu atbilstību saistībām dalīties 
informācijā par rezultātiem, kas iegūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem un novērstu testa 
dubultošanos, pētījuma īpašniekam nedrīkst atļaut neizpaust to citiem SIEF dalībniekiem, lai 
iegūtu konkurences priekšrocības. Rezultātā īpašnieks nedrīkst reģistrēt savu vielu 
neatbilstības gadījumā prasībām, kas noteiktas 1. punktā. Šis noteikums nemazina 5. punkta 
noteikumus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 973
28. panta 2. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Šie ir svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu obligātu datu koplietošanu par bīstamajām vielām.

Daļa no OSOR paketes.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 974
28. panta 2. punkts

2. Ja SIEF ietvaros nav pieejams attiecīgs 
pētījums, kurā ietverti testi ar
mugurkaulniekiem, dalībnieks sazinās ar 
pārējiem tā SIEF dalībniekiem, kurā iesniegta 
informācija par tās pašas vai līdzīgas vielas 
lietojumu un kuriem varētu vajadzēt veikt šo 
pētījumu. Viņi veic visas saprātīgās 

2. . Ja SIEF ietvaros nav pieejams attiecīgs 
pētījums, kurā ietverti testi ar dzīvniekiem, 
kā arī testi, kas nav veikti ar dzīvniekiem, 
dalībnieks sazinās ar pārējiem tā SIEF
dalībniekiem, kurā iesniegta informācija par 
tās pašas vai līdzīgas vielas lietojumu un 
kuriem varētu vajadzēt veikt šo pētījumu. 
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darbības, lai panāktu vienošanos par to, kurš 
pētījumu veiks pārējo dalībnieku vārdā.

Viņi veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kurš pētījumu 
veiks pārējo dalībnieku vārdā.

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR priekšlikuma.

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

Grozījums Nr. 975
28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā 
šī SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 
pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta 
pētījuma kopsavilkums atkarībā no 
gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits 
reģistrētājs. Šādos gadījumos Aģentūra 
pieņem lēmumu šādu pētījuma 
kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko 
piemēro valstu tiesas.

3. . Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, Aģentūra 
iejaucas, lai nodrošinātu datu koplietošanu 
un to, ka maksājums ir godprātīgs un 
proporcionāls.

Or. it

Pamatojums

Grozījums mēģina nodrošināt, lai notiktu datu koplietošana un, jo īpaši, lai MVU netiktu 
piespriesti pārmērīgi augsti izdevumi. Tas ir saistīts ar citiem grozījumiem pantiem, kas 
iekļauti III virsrakstā: Datu koplietošana un izvairīšanās no nevajadzīgiem testiem.

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

Grozījums Nr. 976
28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā 
šī SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 
pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta 
pētījuma kopsavilkums atkarībā no 
gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits 
reģistrētājs. Šādos gadījumos Aģentūra 
pieņem lēmumu šādu pētījuma 
kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko 
piemēro valstu tiesas.

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, jebkuri citi 
dalībnieki var vērsties aģentūrā, lai 
pieprasītu datu koplietošanu uz 
godprātīgiem un proporcionāliem 
maksājumu noteikumiem.

Or. it

Pamatojums

Grozījums mēģina iekļaut obligātas dalīšanās informācijā principu, neizraisot izdevumu un 
izmēģinājumu palielināšanos.

Grozījums saistīts ar 9. a x panta un 23. panta 4. punkta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 977
28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam 
(-iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā 
šī SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 

3. Ja neizdodas panākt šādu vienošanos, 
Aģentūra pieņem lēmumu norīkot vienu no 
SIEF dalībniekiem veikt pētījumu. 
Dalībnieks, kas veicis pētījumu, padara 
pētījumu un šī pētījuma izmaksu 
pamatojumu pieejamu Aģentūrai. Aģentūra 
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pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta 
pētījuma kopsavilkums atkarībā no 
gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits 
reģistrētājs. Šādos gadījumos Aģentūra 
pieņem lēmumu šādu pētījuma 
kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko piemēro 
valstu tiesas.

pieņem lēmumu iesaistītā pētījuma 
kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu vai tā rezultātus atkarībā no 
konkrētā gadījuma padarīt pieejamu 
pārējiem dalībniekiem, pēc pierādījumu 
saņemšanas, ka citi dalībnieki ir 
samaksājuši pētījuma īpašniekam, vienādu 
izmaksu sadalījumu, ko viņi uzrāda.

Or. en

Pamatojums

3. punkts attiecas uz 2. punktu, kas aplūko situāciju, kad nav pieejams svarīgs pētījums, kurā 
iekļautas testēšanas ar mugurkaulniekiem un kad dalībniekiem jāpanāk vienošanās par to, 
kam tas jāveic citu dalībnieku vārdā. Rezultātā nav pieejams “pētījums, kā minēts 2. punktā”, 
par kuru īpašnieks atsakās sniegt izdevumu pamatojumu vai pašu pētījumu, un “reģistrācija, 
kurā iekļauts pētījuma pārskats vai vispārējs pētījuma pārskats”, kā iekļauts Komisijas 
ierosinātajā tekstā. Turklāt saskaņā ar 1. punktu, ja “reģistrāciju, kurā iekļauts pētījuma 
pārskats vai vispārējs pētījuma pārskats [ ] jau ir iesniedzis cits reģistrētājs”, šai 
informācijai jābūt pieejamai datubāzē. Tā vietā, ja nav iespējams panākt vienošanos, kā 
minēts 2. punktā, ir jāiekļauj noteikumi, kas nodrošina saistību ievērošanu dalīties 
informācijā par rezultātiem, kas gūti testos ar dzīvniekiem, un novērst testu dubultošanos. 
Izmaiņas, kas ierosinātas pēdējā teikumā, atbilst 25. panta 5. punktā veiktajam grozījumam.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 978
28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2.
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā šī 
SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 
pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkums atkarībā no gadījuma, nav jau 
iesniedzis kāds cits reģistrētājs. Šādos 
gadījumos Aģentūra pieņem lēmumu šādu 

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā šī 
SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 
pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkums atkarībā no gadījuma, nav jau 
iesniedzis kāds cits reģistrētājs. Šādos 
gadījumos Aģentūra pieņem lēmumu šādu 
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pētījuma kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, ko piemēro 
valstu tiesas.

pētījuma kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 
dalībniekiem. Šis cits reģistrētājs var izvirzīt 
prasību pret šiem dalībniekiem attiecībā uz 
vienlīdzīgu izmaksu sadalījumu, kas ir 
proporcionāls to ražošanas apjomam, ko 
piemēro valstu tiesas.

Or. en

Pamatojums

Izveido mehānismu, lai godprātīgi sadalītu sākotnējās testu izmaksas analogi atbilstošajiem 
25. panta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 979
28. panta 3 a punkts (jauns)

3 a. Ja pārējie dalībnieki nesamaksā savu 
izdevumu daļu, viņi nevar reģistrēt savu 
vielu.

Or. en

Pamatojums

Saistīta ar 39. a apsvēruma, 25. panta 5.a punkta un 28. panta 1. c grozījumiem, ko iesniedzis 
tas pats autors. Lai nodrošinātu atbilstību saistībām dalīties informācijā par rezultātiem, kas 
gūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, un novērstu izmēģinājumu dubultošanos, pārējiem 
dalībniekiem nedrīkst atļaut nesamaksāt viņu izdevumu daļu un vēlāk veikt atkārtotus 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 980
28. a pants (jauns)

28 a pants
1. Vairāku reģistrētāju gadījumā vienai 
vielai, kas reģistrēta apjomos, kuri 
nesasniedz 10 tonnas, un attiecībā uz kuru 
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ir vajadzīga turpmāka informācija, kas 
izklāstīta V pielikumā, saskaņā ar 43. a 
pantu, Aģentūra informē visus šos 
reģistrētājus par pārējo reģistrētāju 
identitāti. Reģistrētājiem ir [6] mēneši, lai 
vienotos par to, kam ir jāiegūst informācija 
viņu visu vārdā.
2. Gadījumā, ja neizdodas panākt 
vienošanos, Aģentūra norīko vienu no 
reģistrētājiem ar vislielāko pieredzi 
informācijas iegūšanā par atbildīgo 
informācijas iegūšanai.
3. Izdevumi turpmākas vajadzīgās 
informācijas iegūšanai tiek sadalīti vienādi
starp visiem šīs vielas reģistrētājiem, ja 
netiek panākta cita vienošanās.

Or. en

Pamatojums

Vairāku reģistrētāju gadījumā vielām, izdevumi turpmākas informācijas iegūšanai ir jāsadala 
vienādi starp reģistrētājiem. Jāpiemēro princips “viena viela viena reģistrācija”, lai 
turpinātu samazināt maza apjoma vielu reģistrētāju izdevumus un, jo īpaši, MVU izdevumus. 
Viena turpmāka informācijas kopuma iesniegšana arī izslēgtu vajadzību vienoties par 
izmēģinājuma rezultātu interpretāciju.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann un Anne Ferreira

Grozījums Nr. 981
29 panta -1. punkts (jauns)

-1. Par vielas vai preparāta ieviešanu tirgū 
atbildīgā persona, vai tas būtu ražotājs, 
importētājs, tālāklietotājs vai izplatītājs, pēc 
vielu saņēmēja pieprasījuma piegādā 
pieejamo informāciju, kas vajadzīga, lai 
plānotu iespējamos riska pārvaldīšanas 
pasākumus pirms katra pasūtījuma. Šī 
informācija jāsniedz bez maksas astoņu 
dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas 
turpmākam piegādātājam.

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu (29. un 30. pants) galvenais informācijas sniegšanas dokuments ir 
drošības datu lapa. Tomēr datu lapa vienmēr netiek sagatavota kā prasība vai nav 
automātiski apgrozībā (tas ir atkarīgs no tā, vai konkrētās vielas vai preparāti ir klasificēti kā 
bīstami).

Turklāt svarīgu informāciju sniedz “vēlākais, pirmās piegādes laikā”. 

Pamatinformācija jāsniedz lietotājiem bez maksas pirms katra pasūtījuma un neskatoties uz 
konkrēto vielu, preparātu vai izstrādājumu klasifikāciju un/vai koncentrāciju. Šai iepriekšējai 
informācijai jāļauj lietotājiem identificēt un tādējādi paredzēt iespējamos riska pārvaldības 
veicamos pasākumus.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 982
29. panta 1. punkts

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, 
persona, kas atbild par vielas vai preparāta 
laišanu tirgū, vai šī persona ir ražotājs, 
importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, 
persona, kas atbild par vielas vai preparāta 
laišanu tirgū, vai šī persona ir ražotājs, 
importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu. Drošības datu lapā 
jāiekļauj visaptveroša informācija par 
vielas drošu izmantošanu, kas ļauj 
tālāklietotājiem droši izmantot vielu, 
neveicot turpmākus dārgus izmēģinājumus 
un neizstrādājot pašiem savus riska 
pārvaldības pasākumus.

Or. de

Pamatojums

Tālāklietotājiem jāizmanto vielas bez lieliem izdevumiem. Jo īpaši mazi un vidēji uzņēmumi 
bieži nevar veikt dārgus izmēģinājumus vai riska pārvaldības pasākumus. 
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 983
29. panta 1. punkts

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, 
persona, kas atbild par vielas vai preparāta 
laišanu tirgū, vai šī persona ir ražotājs, 
importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK vai 
atbilst kritērijiem, kas minēti 54. a) –e) 
pantā, vai ir identificēts saskaņā ar 54. f) 
pantu, persona, kas atbild par vielas vai 
preparāta laišanu tirgū, vai šī persona ir 
ražotājs, importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Ar drošības datu lapu palīdzību informāciju par vielu nodod piegādes ķēdē saskaņā ar 
REACH prasībām. Vielu loks, kam vajadzīga drošības datu lapa, ir jāpaplašina, iekļaujot 
īpaši problemātiskas vielas, kas minētas 54. pantā saistībā ar atļaujas piešķiršanu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 984
29. panta 1. punkts

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, 
persona, kas atbild par vielas vai preparāta 
laišanu tirgū, vai šī persona ir ražotājs, 
importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

1. (svītrojums) Persona, kas atbild par vielas 
vai preparāta laišanu tirgū, vai šī persona ir 
ražotājs, importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Drošības datu lapa ir obligāti jāievieš visām vielām/preparātiem, jo drošības datu lapu var 
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nodot ķēdē kā informāciju. Tajā jābūt arī iekļautai informācijai par vielu izmantošanas un 
iedarbības kategorijām, kas piešķirtas to pareizai lietošanai. Tas ir vajadzīgs, lai 
tālāklietotājs var spriest saskaņā ar 34. pantu, vai tas, kā viņš izmanto vielu, ir iekļauts 
reģistrācijā vai iepriekšējā reģistrācijā.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 985
29. panta 1. a punkts (jauns)

1a. Pārstrādes procesā radušos preparātu 
piegādātāju atbrīvo no saistībām apgādāt 
saņēmēju ar drošības datu lapu, kā 
izklāstīts regulas I pielikumā. Tā vietā 
vajadzības gadījumā vai pēc pieprasījuma 
nodrošina ar vienkāršotu “Drošības datu 
lapu – Pārstrādi” (SDS-R).
SDS-R var sastādīt, izmantojot vispārēju 
informāciju par jebkuriem pievienojumiem 
pārstrādes procesa laikā. Sastādot vispārēju 
informāciju SDS-R, pārstrādātāji ņem vērā 
prasības pēc izsekojamības pārstrādātajā 
plastmasā, kā minēts pr EN 249538.

Or. en

Pamatojums

REACH regulu teksts nosaka, ka gadījumā, ja nav pieejami SDS aptaujas dati procesam, 
jāveic SDS sastādīšana gala preparātam, pamatojoties uz izmēģinājumu, ķīmiskās drošības 
novērtējumu (CSA) un ķīmiskās drošības ziņojumu (CSR). Pārstrādātāji, kas uzņem 
rūpniecības pārpalikumus, nesaņem SDS kopā ar izejmateriāliem, un tādējādi viņiem ir 
jāpārbauda savi preparāti, lai varētu sastādīt SDS; iespējams, katrai materiālu grupai, ja 
pastāv nozīmīgas materiālu variācijas. Šādu izmēģinājumu izdevumi pārsniegtu materiālu 
vērtību apmēram desmit reizes, parādot, ka plastmasas pārstrāde nav ekonomiska. Rezultātā 
radusies plastmasas pārstrādes samazināšanās būtu pretrunā ar dažādu materiālu pārstrādes 
direktīvu nolūku (Iepakošana, ELV un WEEE direktīvas, utt.). (L.Aylward + A.Doyle)

Lai izvairītos no šādas situācijas un nodrošinātu, ka plastmasas pārstrādātāji var sagatavot 
SDS par pieņemamu izmaksu, ir ierosināts grozījums, kas ļautu pārstrādātājiem, sastādot 
SDS, izmantot vispārīgu informāciju par ienākošo rūpniecības pārpalikumu materiālu. Tas 
ļautu izvairīties no vajadzības pēc dārgiem izmēģinājumiem un preparātu novērtēšanas, kuru 
sastāvā ir vielas, kas jau pārbaudītas un reģistrētas, un nodrošinātu, ka pārstrādātāji var 
izpildīt regulas tendences. Jāpastiprina arī vispārējās informācijas izmantošana, ievērojot 
normas projektu par pārstrādātās plastmasas izsekojamību, ko izstrādājis CEN TC249 
WG11. (L.Aylward)
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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. 986
29. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Ja drošības datu lapa ir izstrādāta attiecībā 
uz preparātu, piegādes ķēdes dalībnieks var 
sagatavot preparāta ķīmiskās drošības 
novērtējumu saskaņā ar Ib pielikumu. 
Tādā gadījumā ir pietiekami, ja informācija 
drošības datu lapā atbilst preparāta 
ķīmiskās drošības ziņojumam, nevis katras 
atsevišķās preparāta vielas ķīmiskās 
drošības ziņojumam.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Drošības datu izstrādāšana preparātiem ir pārāk dārga gan tehniskā, gan finanšu ziņā. 
Turklāt tas, ka novērtējumu var pieprasīt un var nepieprasīt, var radīt būtiskas atšķirības 
starp formulētājiem ar nozīmīgu rezonansi uz konkurētspēju. Šis grozījums ir saistīts ar citiem 
pantu grozījumiem, kas iekļauti IV virsrakstā: Informācija piegādes ķēdē. (M.Vernola un citi)

Ķīmiskā novērtējuma izstrāde preparātiem var būt pārāk dārga gan tehniskā, gan finanšu 
ziņā. Lai veicinātu atbilstošu konkurētspēju, nedrīkst būt izvēles noteikumi attiecībā uz 
novērtējumu prasībām. (A.Foglietta un citi)

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 987
29.panta 3. un 4. punkts

3. Ja preparāts neatbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu par bīstamu saskaņā ar 
Direktīvas 1999/45/EK 5., 6. un 7. pantu, 
taču satur vismaz vienas vielas, kas rada 
veselības vai vides apdraudējumu, vai 
vismaz vienas vielas, attiecībā uz kuru 
noteikti Kopienas darba vietu pakļautības 
iedarbībai limiti, atsevišķu koncentrāciju, 

svītrots
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kas ≥ 1 % pēc masas, negāzveida 
preparātos un ≥ 0,2 % pēc tilpuma gāzveida 
preparātos, tad persona, kura atbild par šī 
preparāta laišanu tirgū, vai tā būtu 
ražotājs, importētājs, pakārtotais lietotājs 
vai izplatītājs, pēc pakārtota lietotāja 
pieprasījuma iesniedz drošības datu lapu 
saskaņā ar Ia.4 pielikumu.
4. Drošības datu lapa nav jāsniedz, ja 
bīstamas vielas vai preparāti, ko piedāvā 
vai pārdod vispārējai sabiedrībai, ir 
nodrošināti ar pietiekamu informāciju, lai 
lietotājiem būtu iespēja veikt nepieciešamos 
pasākumus attiecībā uz veselības, drošības 
un vides aizsardzību, ja vien šādu drošības 
datu lapu nepieprasa pakārtotais lietotājs.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 29. panta1. punkta grozījumam, ko iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 988
29. panta 6. punkta 16. daļa

16. pārējo informāciju. 16. pārējo informāciju, īpaši: 
- reģistrācijas vai iepriekšējās 

reģistrācijas numuru
- informāciju par pareizu 

izmantošanu, tostarp pareizas 
izmantošanas un iedarbības 
kategorijām, kā noteikts I a a 
pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 29. panta1. punkta grozījumam, ko iesnieguši tie paši autori.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 989
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijus ievieto iedarbības kategoriju 
pielikumā. Pamatojoties uz šo informāciju 
tālāklietotājiem jābūt spējīgiem droši 
izmantot vielu, neveicot turpmākus dārgus 
izmēģinājumus un neieviešot savus riska 
pārvaldības pasākumus atbilstošajās 
noteiktajās iedarbības kategorijās.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums loģiski izriet no 29. panta 1. punkta un 3. panta Nr. 13. a (jauns) grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 990
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgās izmantošanas un iedarbības 
kategorijas, tostarp iedarbības scenāriju 
aprakstus, ievieto drošības datu lapas 
pielikumā un/vai jāpadara pieejama 
elektroniski.

Or. de

Pamatojums

Izmantošanas un iedarbības kategorijas ir galvenie instrumenti strukturētai informācijas 
sniegšanai par riska pārvaldības pasākumiem, iedarbības galvenajām vērtībām (piem., 
DNEL, PNEC) un izmantošanas nosacījumiem piegādes ķēdē. Tās atbalsta izpildītājus 
piegādes ķēdē un palīdz sagatavot drošības datu lapu nākamajam izpildītājam piegādes ķēdē. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 991
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos kaitīgās iedarbības kategorijas vai 
scenāriji jāapraksta atbilstošās drošības 
datu lapas sadaļās.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzīgs SDS pievienot pielikumu, kurā aprakstīti iedarbības scenāriji gadījumos, kad 
veic CSA. SDS jāpaliek viegli pieejamai un saprotamai tālāklietotājiem. Jāizvairās no 
koncepcijas pievienot pielikumus SDS. Nav vajadzība aprakstīt iedarbības scenārijus 
pielikumā, jo:

- tajā minēta (1. – 2. iedaļā) identiska izmantošana, kas iekļauta SDS;

- iedarbības scenārijiem jābūt vispārējiem un visiem pieejamiem: nav iedomājams, ka 
konkrētai izmantošanai tas pats iedarbības scenārijs nav piemērojams visām vielām, kuras to 
atbilstošie piegādātāji piemēro šai izmantošanai. Pretēji, arī konkrētai izmantošanai, 
jāizmanto tas pats iedarbības scenārijs visiem tālāklietotājiem;

- SDS pamattekstā (galvenokārt 7. un 8. iedaļā) jānosaka riska pārvaldības pasākumu 
apraksts, kurus iesaka piegādātājs katram iedarbības scenārijam.

- turklāt SDS jāpaliek sakaņotai ar GHS (Globāli Harmonizēta Sistēma) prasībām.

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

Grozījums Nr. 992
29. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijus apraksta drošības datu lapas 
atbilstošās iedaļās.

Or. it

Pamatojums

Nav vajadzīgs SDS pievienot pielikumu, kurā aprakstīti iedarbības scenāriji gadījumos, kad 
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veic CSA. SDS jāpaliek viegli pieejamai un saprotamai tālāklietotājiem. Jāizvairās no 
koncepcijas pievienot pielikumus SDS. Nav vajadzība aprakstīt iedarbības scenārijus 
pielikumā, jo:

- iedarbības scenārijiem jābūt vispārējiem un visiem pieejamiem: nav iedomājams, ka 
konkrētai izmantošanai tas pats iedarbības scenārijs nav piemērojams visām vielām, kuras to 
atbilstošie piegādātāji piemēro šai izmantošanai. Pretēji, arī konkrētai izmantošanai, 
jāizmanto tas pats iedarbības scenārijs visiem tālāklietotājiem;

- SDS jāpaliek sakaņotai ar GHS prasībām. 

Šis grozījums ir saistīts ar citiem pantu grozījumiem, kas iekļauti IV virsrakstā; informācija 
piegādes ķēdē.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 993
29. panta 6. punkta pēdējais apakšpunkts

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

Ja ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums, 
attiecīgos ievieto drošības datu lapas 
pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 29. panta1. punkta grozījumam, ko iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 994
29. panta 7. punkts

7. Attiecībā uz noteiktiem lietojumiem
pakārtotais lietotājs izmanto attiecīgo 
informāciju no viņam nodotās drošības datu 
lapas.

7. Attiecībā uz noteiktām iedarbības 
kategorijām pakārtotais lietotājs izmanto 
attiecīgo informāciju no viņam nodotās 
drošības datu lapas.
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Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 3. panta Nr. 13 a (jauns) grozījumam.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 995
29. panta 8. punkts

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

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

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var 
būt nepieciešami, lai dotu iespēju noteikt 
un piemērot atbilstošus riska pārvaldības 
pasākumus;

a) kolīdz kļūst pieejami jauni dati, kas var 
ietekmēt riska pārvaldības pasākumus;

b) kolīdz viela ir reģistrēta;
c) kolīdz piešķirta vai atteikta licence c) kolīdz piešķirta vai atteikta licence;

d) kolīdz uzlikts ierobežojums. d) kolīdz uzlikts ierobežojums.
Jaunu, datētu informācijas versiju, uz kuras 
atzīmēts “(datums) redakcija”, nodrošina bez 
maksas visiem iepriekšējiem saņēmējiem, 
kuriem viela vai preparāts piegādāts 
iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

Jaunu, datētu informācijas versiju, uz kuras 
atzīmēts “(datums) redakcija”, nodrošina bez 
maksas visiem iepriekšējiem saņēmējiem, 
kuriem viela vai preparāts piegādāts 
iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Nodrošināšanu ar drošības datu lapu ir vērts izvirzīt kā noteiktu prasību, lai nodrošinātu 
atbilstību pastāvošajai drošības datu lapas direktīvai.

Komisijas formulējums 8. a punktā var izraisīt drošības datu lapas nepārtrauktu koriģēšanu 
ar jaunu informāciju, lai arī cik nenozīmīga tā būtu. Pārstrādātais formulējums paskaidro, ka 
jāsniedz tikai jauna informācija, kas var prasīt ieviest izmaiņas pastāvošajos riska 
pārvaldības kontroles pasākumos.

29. panta 8. b punkts ir nevajadzīgi birokrātisks, un tas jāsvītro.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 996
29. panta 8. a punkts (jauns)

8 a. Piegādātājs preparātiem, ko izveido 
pārstrādes procesā, jāatbrīvo no saistībām 
nodrošināt saņēmēju ar drošības datu lapu, 
kā izklāstīts Regulas I pielikumā. Tā vietā 
vajadzības gadījumā vai pēc pieprasījuma 
nodrošina ar grozītu lietojamu “Drošības 
datu lapu – Pārstrādi” (SDS-R).

Or. en

Pamatojums

REACH var netīši negatīvi iespaidot plastmasas pārstrādi. Šī grozījuma mērķis ir atrisināt šo 
jautājumu.

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

Grozījums Nr. 997
29. panta 8 a punkts (jauns)

8 a. Komisija organizē tehnisko 
pamatnostādņu pilnveidi, nosakot 
pamatprasības drošības datu lapām, lai 
nodrošinātu skaidru un adekvātu 
informācijas sniegšanu visu izpildītāju 
optimālai izmantošanai piegādes ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Drošības datu lapas (SDS) var būt labs līdzeklis, lai paziņotu informāciju par vielām un 
preparātiem piegādes ķēdē. Tomēr SDS sasniegs savu mērķi tikai tad, ja tās tiks pareizi 
aizpildītas. Tādējādi Komisijai jāpilnveido tehniskā vadība, kas nodrošina ar pamatprasībām 
SDS aizpildīšanai.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 998
30. pants

Šis pants ir svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no ieteiktā grozījuma 29. pantam.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 999
30. panta virsraksts

Pienākums darīt zināmu informāciju lejup 
piegādes ķēdē saistībā ar vielām un 
preparātiem, attiecībā uz kuriem drošības 
datu lapa netiek prasīta.

Pienākums darīt zināmu informāciju lejup 
piegādes ķēdē saistībā ar vielām un 
preparātiem un izstrādājumiem, attiecībā uz 
kuriem drošības datu lapa netiek prasīta.

Or. en

Pamatojums

Nav pieejama sazināšanās informācija par vielām izstrādājumos pat tad, ja vielu ir atļauts 
izmantot izstrādājumā. Tā ir īpaši vajadzīga celtniecībā, kur izmanto daudzus izstrādājumu 
veidus, un tas ir vienīgais pieejamais sazināšanās veids par atļautām vielām.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 1000
30. panta 1. punkts

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

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

a) 18. panta 1. punktā minētais reģistrācijas 
numurs (-i), ja ir;

a) 18. panta 1. punktā minētais reģistrācijas 
numurs (-i), ja ir, par visām vielām, par
kurām ir paziņota informācija saskaņā ar 
30. panta 1. a, b vai c punktu;
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b) vai uz vielu attiecas licencēšana un 
jebkāda plašāka informācija par piešķirtu vai 
atteiktu licencēšanu saskaņā ar VII sadaļu 
šajā piegādes ķēdē;

b) vai uz vielu attiecas licencēšana un 
jebkāda plašāka informācija par piešķirtu vai 
atteiktu licencēšanu saskaņā ar VII sadaļu 
šajā piegādes ķēdē;

c) plašāka informācija par jebkuriem 
ierobežojumiem, kas uzlikti saskaņā ar VIII 
sadaļu;

c) plašāka informācija par jebkuriem 
ierobežojumiem, kas uzlikti saskaņā ar VIII 
sadaļu;

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša 
informācija par vielu, kas nepieciešama, lai 
dotu iespēju noteikt un piemērot attiecīgus
riska pārvaldības pasākumus.”

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša 
informācija par vielu, kas var ietekmēt riska 
pārvaldības pasākumu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbrīvo no pārāk lielās birokrātiskās prasības nodrošināt noteiktu reģistrācijas 
numuru vielai, kas nav iekļauta drošības datu lapā, nodrošinot, ka jebkurš pieejams 
reģistrācijas numurs(i) būs pievienots informācijai par atļauju un ierobežojumiem vai 
informācijai, kas var ietekmēt pastāvošos riska pārvaldības pasākumus (kā iekļauts jaunā 
30. panta 1. a, b un c punktā). Tas ir saskaņā ar 29. panta 8. punkta grozījumiem, ko 
iesnieguši tie paši autori.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 1001
30. panta 1. punkta ievaddaļa

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

Visi vielas tīrā veidā vai preparātā piegādes 
ķēdes dalībnieki vai izplatītāji, kuriem nav 
jāsniedz drošības datu lapu saskaņā ar 29. 
pantu, lejup pa piegādes ķēdi tiešajam 
pakārtotajam lietotājam vai izplatītājam dara 
zināmu šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Informācijas nodrošināšanas nolūks piegādes ķēdē ir palīdzēt vielu un preparātu lietotājiem 
izmantot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus. Reģistrācijas numuru atklāšana sniedz 
konfidenciālu informāciju par preparāta sastāvu, kā arī par piegādātājiem, un nesniedz 
paildu ieguvumu, jo šis pants attiecas tikai uz vielām, kas nav bīstamas.
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Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1002
30. panta 1. punkta a daļa

a) 18. panta 1. punktā minētais 
reģistrācijas numurs (-i), ja ir;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Informācijas nodrošināšanas nolūks piegādes ķēdē ir palīdzēt vielu un preparātu lietotājiem 
izmantot atbilstošus riska pārvaldības pasākumus. Reģistrācijas numuru atklāšana sniedz 
konfidenciālu informāciju par preparāta sastāvu, kā arī par piegādātājiem, un nesniedz 
papildu labumu, jo šis pants attiecas tikai uz vielām, kas nav bīstamas. (J.Bowis un citi)

Ir pretrunīgi iekļaut SDS neklasificētu vielu reģistrācijas numurus, ja to neprasa klasificētām 
vielām. Tas var izraisīt konfidenciālas informācijas delikātu problēmu, piemēram, 
preparātiem. Šis grozījums ir saistīts ar citiem IV virsraksta grozījumiem: Informācija 
piegādes ķēdē. (M.Vernola un citi)

Saistības paziņot reģistrācijas numuru(s) (30. panta 1. a punkts) ir jāsvītro un nav jāaizvieto. 
Šādi var labāk aizsargāt konfidenciālu uzņēmējdarbības un uzņēmuma informāciju, 
nenodarot zaudējumus veselības un vides aizsardzībai. (A.Weisgerber un citi)

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann un Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1003
30. panta 1. d punkts

d) jebkura cita pieejama un būtiska 
informācija par vielu, kas ir vajadzīga, lai 
ļautu noteikt un piemērot atbilstošus riska 
pārvaldības pasākumus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums, kas savienojams ar grozījumu, kas ierosina 29. panta -1. punktu (jaunu).
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1004
30. panta 1. punkta d) daļa

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša 
informācija par vielu, kas nepieciešama, lai 
dotu iespēju noteikt un piemērot attiecīgus 
riska pārvaldības pasākumus.

d) jebkāda cita pieejama un atbilstoša 
informācija par vielu, kas nepieciešama, lai 
dotu iespēju noteikt un piemērot attiecīgus 
riska pārvaldības pasākumus pakārtotiem 
lietotājiem.

Or. de

Pamatojums

Prasība paziņot reģistrācijas numuru(s) (30. panta 1. a punkts) ir jādzēš, lai labāk varētu 
aizsargāt uzņēmējdarbības un uzņēmumu noslēpumus, neietekmējot nelabvēlīgi veselības un 
vides aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 1005
30. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Informāciju dara zināmu rakstveidā, 
vēlākais, pirmajā vielas piegādes laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Piegādātāji šo 
informāciju atjaunina un bez kavēšanās dara 
to zināmu lejup pa piegādes ķēdi šādos 
gadījumos:

2. Informāciju dara zināmu rakstveidā vai 
elektroniski, vēlākais, pirmajā vielas 
piegādes laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Piegādātāji šo informāciju atjaunina 
un bez kavēšanās dara to zināmu lejup pa 
piegādes ķēdi šādos gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Atļauj jaunu informācijas sniegšanas tehnoloģiju.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 1006
30. panta 2. punkta ievaddaļa

Informāciju dara zināmu rakstveidā, 
vēlākais, pirmajā vielas piegādes laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Piegādātāji šo 

(Neietekmē tulkojumu angļu valodā.)
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informāciju atjaunina un bez kavēšanās dara 
to zināmu lejup pa piegādes ķēdi šādos 
gadījumos:

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums mēģina labot lingvistisku kļūdu Komisijas priekšlikuma tulkojumā itāļu valodā.

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

Grozījums Nr. 1007
30. panta 2. punkta b), c) un d) daļa

b) kolīdz viela ir reģistrēta; b) ja viela ir reģistrēta;

c) kolīdz piešķirta vai atteikta licence; c) ja piešķirta vai atteikta licence; 
d) kolīdz uzlikts ierobežojums. d) ja uzlikts ierobežojums.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar citiem grozījumiem pantiem, kas iekļauti IV virsrakstā: Informācija 
piegādes ķēdē. 

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 1008
30. a pants (jauns)

30. a pants
Pienākums paziņot informāciju piegādes 

ķēdē par vielām izstrādājumos
1. Izpildītājs vielu un preparātu piegādes 
ķēdē, kurš iestrādā izstrādājumā vielu, kas 
atbilst 54. a – e pantā minētajiem 
kritērijiem, vai kas noteikta saskaņā ar 54. 
f pantu, sniedz šo informāciju kopā ar 
drošības datu lapu profesionālajiem 
pasūtītājiem, ja pasūtītājs šo informāciju 
pieprasa.

2. Izstrādājuma ražotājs vai importētājs pēc 
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pieprasījuma nodrošina patērētāju ar 
informāciju par vielas klātbūtni 
izstrādājumā, ja viela atbilst atļaujas 
kritērijiem saskaņā ar 54. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai pārvaldītu piegādes sistēmu patērētājiem paredzētajiem izstrādājumiem, ir vajadzīgs, lai 
pastāvētu tiesības pieprasīt informāciju par īpaši problemātiskām vielām, kas ir izstrādājumu 
sastāvā. Informācijas plūsmas nodrošināšanai ir turpmāk jānodrošina patērētāju piekļuve 
informācijai par augstas riska pakāpes atļauto ķīmisko vielu klātbūtni patērētājiem 
paredzētajos izstrādājumos. Noteikums darbojas paralēli 6. pantam un stājas spēkā 
vienlaicīgi ar 6. pantu.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 1009
30. a pants (jauns)

30. a pants
Pienākums paziņot informāciju piegādes 

ķēdē par vielām un preparātiem 
izstrādājumos

Visi izpildītāji paziņo informāciju piegādes 
ķēdē tiešajam tālāklietotājam vai 
izplatītājam, ja izstrādājuma sastāvā ir 
viela, kas pati vai preparāta sastāvā atbilst 
54. a – e pantā minētajiem kritērijiem, vai 
kas noteikta saskaņā ar 54. f pantu.

Or. en

Pamatojums

Izpildītājiem piegādes ķēdē jābūt uzmanīgiem attiecībā uz īpaši problemātiskas vielas 
klātbūtni izstrādājumā, ko viņi ir iegādājušies. Tas ļaus izpildītājiem izdarīt kompetentu vides 
izvēli. Pietiekama informācija par produktu ir svarīga visos piegādes ķēdes posmos, kā 
pieredze rāda, vielas var atbrīvot, kad izstrādājumi tiek izmantoti vai apstrādāti un kļūst par 
atlikumiem. Kā piemēru var minēt azokrāsvielas audumos, liesmas slāpētājus un ftalāti 
plastmasā, kā arī dzīvsudrabu baterijās. REACH ir jāgroza, lai informāciju nodotu tālāk arī 
par izstrādājumiem.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann un Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1010
30. a pants (jauns)
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 30. a pants
Pienākums paziņot informāciju par īpaši 

problemātisku vielu klātbūtni 
izstrādājumos

Visi izstrādājumu ražotāji, importētāji un 
izplatītāji nodrošina visus pakārtotos 
lietotājus ar informāciju par visu vielu 
klātbūtni, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
a) Aģentūra ir klasificējusi vielu kā 
atbilstošu kritērijiem, kas izklāstīti 54. 
pantā,
b) viela ir izstrādājumos koncentrācijā virs 
0.1% vai šo izstrādājumu viendabīgos 
materiālos.
Visi izpildītāji apgādes struktūrā nodrošina 
šo izstrādājumu pasūtītājus ar šo 
informāciju, kamēr netiek izpildīti b) daļā 
minētie nosacījumi.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā priekšlikumā netiek izvirzīta prasība nodrošināt lietotājus ar informāciju par 
ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos. Šī informācija vajadzīga, lai nodrošinātu tālāklietotāju 
uzticību saviem pasūtītājiem, un lai izpildītu citos tiesību aktos noteiktās saistības.

Turklāt lietotājus var uzreiz ietekmēt bīstamas vielas, kas ir izstrādājumu sastāvā, īpaši 
labošanas, ekspluatācijas darba un pārstrādes laikā. No šī grozījuma gūs labumu arī MVU, 
ņemot vērā to īpašās problēmas informācijas iegūšanā no piegādātājiem salīdzinājumā ar 
lieliem uzņēmumiem. 

Mūsdienās pastiprināti pārstrādā un atkārtoti izmanto celtniecības materiālus, kas lielā mērā 
veicina ilgtspējīgu attīstību. Tomēr ir iespējams, ka pārstrādāto materiālu sastāvā ir īpaši 
problemātiskas vielas, un uzņēmumiem jāgūst informācija par šo tēmu. IPPC Direktīva 
(96//EK) un Direktīva (89/106/EEK) par dalībvalstu administratīvo un normatīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz celtniecības materiāliem negarantē bīstamu ķīmisku vielu drošu 
izmantošanu un atbilstošas informācijas nodrošināšanu lietotājiem. 

Ierosinātais koncentrācijas līmenis 0.1% ir saskaņā ar pastāvošās direktīvas par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (1999/45/EEK) klasifikācijas normām.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann un Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1011
30. b pants (jauns)

 30. b pants
Pienākums paziņot informāciju par 

problemātisku vielu klātbūtni 
izstrādājumos

Visi izstrādājumu ražotāji, importētāji un 
izplatītāji sniedz informāciju par visu vielu 
klātbūtni izstrādājumos, kuras atbilst 
bīstamu vielu klasifikācijas kritērijiem, kas 
izklāstīti Direktīvā Nr. 67/548, ja viela ir 
izstrādājumos koncentrācijā vismaz 0.1% 
vai šo izstrādājumu viendabīgos materiālos, 
un ja pasūtītājs īpaši pieprasa šo 
informāciju. Produkta piegādātājs informē 
pasūtītāju rakstiski astoņu dienu laikā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir savienojams ar grozījumu, kas ierosina 30. a pantu (jaunu).

Lai nodrošinātu Reach direktīvas elastību, informāciju par bīstamu vielu klātbūtni nedrīkst 
sniegt automātiski, bet pēc pasūtītāju pieprasījuma.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 1012
31. panta ievaddaļa

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

Ja tas neatklāj konfidenciālu informāciju, 
ko aizsargā 116. pants, visi vielas vai 
preparāta piegādes ķēdes dalībnieki dara 
zināmu nākamajam dalībniekam vai 
izplatītājam augšup pa piegādes ķēdi šādu 
informāciju:

Or. en

Pamatojums

Pakārtotiem lietotājiem jāpiešķir atbrīvojums no ziņošanas piegādes ķēdē, ja ziņošana atklāj 
konfidenciālu informāciju par pakārtotu lietotāju vai tā īpašo ķīmiskās vielas izmantošanu. 
Piemēram, ja pakārtots lietotājs ir atklājis unikālu ķīmiskās vielas pielietojumu, un ja 
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pakārtots lietotājs nolemj reģistrēt šo pielietojumu atsevišķi, lai nesatrauktu īpaša 
pielietojuma ķīmiskās vielas ražotāju un aizsargātu to no ražotāja informācijas sniegšanas 
pakārtota lietotāas konkurentiem par šādu pielietojumu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 1013
31. panta 1. punkta a) un b) daļa

a) jauna informācija par bīstamām īpašībām 
neatkarīgi no attiecīgajiem lietojumiem;

b) jebkura cita informācija, kas var likt 
apšaubīt viņam iesniegtajā drošības datu 
lapā noteikto riska pārvaldības pasākumu 
piemērotību, ko dara zināmu tikai attiecībā 
uz noteiktajiem lietojumiem.

a) jauna informācija par bīstamām īpašībām 
neatkarīgi no attiecīgajām iedarbības 
kategorijām;

b) jebkura cita informācija, kas var likt 
apšaubīt viņam iesniegtajā drošības datu 
lapā noteikto riska pārvaldības pasākumu
piemērotību, ko dara zināmu tikai attiecībā 
uz noteiktajām iedarbības kategorijām.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 3. panta Nr. 13. a (jauns) grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 1014
31. a pants (jauns)

31. a pants
Visi pakārtotie lietotāji, kuri piedalījās 
drošības datu sagatavošanā, paziņo 
informāciju visiem saņēmējiem, izņemot 
individuāliem patērētājiem. Patērētāji var 
saņemt šādu informāciju no savām 
asociācijām un institucionālajām 
organizācijām. Ražotāji sniedz atbildi, 
vēlākais, 15 dienu laikā, lai sniegtu 
vajadzīgo informāciju.

Or. el
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Pamatojums

Būtisks pareizai informācijai, neradot papildu slogu patērētāju masveidībai, un nostiprina 
organizāciju lomu. Tiešāks un saprotamāks nekā pašreizējie noteikumi.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Grozījums Nr. 1015
31. a pants (jauns)

31. a pants
Pienākums paziņot informāciju par vielām 

izstrādājumu sastāvā

Pakārtoti lietotāji, kuri iestrādā 
izstrādājumā vielu vai preparātu, kas 
iekļauts drošības datu lapā, un tie 
izpildītāji, kuri apstrādā tālāk šo 
izstrādājumu, nodod drošības datu lapu 
visiem izstrādājuma vai tā atvasinājuma 
saņēmējiem. Patērētājs nav saņēmējs.

Patērētājiem ir tiesības pieprasīt ražotājam 
vai importētājam informāciju par vielām, 
kas ir izstrādājuma sastāvā, kuru viņš ražo 
vai ieved. Ražotājs vai importētājs sniedz 
atbildi 15 darba dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājumu ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem jānodrošina iespējas uzzināt, vai 
konkrētās vielas ir gala izstrādājuma sastāvā, un vajadzības gadījumā meklēt drošākas 
alternatīvas. Regulā 1049/2001 ir noteikts piecpadsmit dienu termiņš standarta atbildes 
sniegšanai, kas nodrošina piekļuvi Kopienas iestāžu dokumentiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 1016
31. a pants (jauns)

31. a pants
Pienākums paziņot informāciju par vielām 

izstrādājumu sastāvā
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Pakārtoti lietotāji, kuri iestrādā 
izstrādājumā vielu vai preparātu, kas 
iekļauts drošības datu lapā, un tie 
izpildītāji, kuri apstrādā tālāk šo 
izstrādājumu, nodod drošības datu lapu 
visiem izstrādājuma vai tā atvasinājuma 
saņēmējiem. Sabiedrība nav saņēmēja.
Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt ražotājam 
vai importētājam informāciju par vielām, 
kas ir izstrādājuma sastāvā, kuru viņš ražo 
vai ieved. Ražotājs vai importētājs sniedz 
atbildi 15 darba dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājumu ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem jānodrošina iespējas uzzināt, vai 
konkrētās vielas ir gala izstrādājuma sastāvā, un vajadzības gadījumā meklēt drošākas 
alternatīvas. Regulā 1049/2001 ir noteikts piecpadsmit dienu termiņš standarta atbildes 
sniegšanai, kas nodrošina piekļuvi Kopienas iestāžu dokumentiem.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 1017
31. a pants (jauns)

31. a pants
Pienākums paziņot informāciju par vielām 

izstrādājumu sastāvā
1. Izpildītājs vielu un preparātu piegādes 
ķēdē, kurš iestrādā izstrādājumā vielu, kas 
iekļauta 54. panta a) – f) daļu darbības 
sfērā, paziņo par šo faktu pakārtotiem 
lietotājiem un izplatītājiem.
2. Pēc patērētāja pieprasījuma 
izstrādājuma izplatītājs sniedz informāciju 
par vielām izstrādājumu sastāvā, kas 
iekļautas 54. panta a) – f) daļu darbības 
sfērā.

Or. en
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Pamatojums

Piegādes ķēdes informācijas plūsma no ražotāja tālāklietotājam, ko pieprasa REACH, 
apstājas, kad ķīmiskā viela nokļūst izstrādājuma sastāvā. Šis grozījums nodrošina, ka 
izpildītāji izstrādājumu piegādes ķēdē saņem informāciju par bīstamu ķīmisku vielu klātbūtni 
šajos izstrādājumos. Šī informācija ir turpmāk vajadzīga izstrādājumu ražotājiem/lietotājiem, 
lai ievērotu citus EK tiesību aktus (piemēram, produktu nekaitīguma direktīvu, rotaļlietu 
direktīvu), lai izvairītos no bīstamu ķīmisku vielu lietošanas un, vēl svarīgāk, lai nodrošinātu 
patērētājus ar šādu informāciju.

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

Grozījums Nr. 1018
32. panta virsraksts

Darba ņēmēju piekļuve drošības datu lapas
informācijai

Darba ņēmēju piekļuve drošības informācijai

Or. it

Pamatojums

Nav jānodrošina piekļuve visai informācijai, kas iekļauta SDS. Šis grozījums ir saistīts ar 
citiem pantu grozījumiem, kas atrodas zem IV virsraksta: Informācija piegādes ķēdē.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1019
33. pants

Visi piegādes ķēdes dalībnieki apkopo un 
glabā visu informāciju, kas viņiem 
nepieciešama, lai veiktu savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu uz vismaz 10 gadu 
periodu pēc tam, kad viņi beidzamo reizi 
ražojuši, importējuši, piegādājuši vai 
lietojuši vielu tīrā veidā vai preparātā. Visi 
piegādes ķēdes dalībnieki bez kavēšanās 
sniedz šo informāciju vai dara to pieejamu 
pēc jebkuras atbildīgās iestādes pieprasījuma 
tajā dalībvalstī, kurā piegādes ķēdes 
dalībnieks ir reģistrēts, vai arī pēc 
Aģentūras pieprasījuma, neierobežojot II un 
VI sadaļas noteikumus.

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

Pamatojums

Saistības saglabāt visu REACH informāciju desmit gadus pēc tam, kad vielu pēdējoreiz 
ražoja, ieveda vai izmantoja, rada nopietnu birokrātisku problēmu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Tāpēc šis laiks jāsamazina līdz pieciem gadiem.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1020
34. panta virsraksts, 1. un 1. a punkts (jauns)

Pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības 
novērtējumi un pienākums piemērot un 
iesacīt riska samazināšanas pasākumus

Pakārtotā lietotāja veiktie novērtējumi un 
pienākums piemērot un iesacīt riska 

samazināšanas pasākumus
1. Pakārtotais lietotājs var sniegt 
informāciju, lai palīdzētu reģistrācijas 
sagatavošanas darbā.

1. Pakārtotais lietotājs var sniegt 
informāciju, lai palīdzētu reģistrācijas 
sagatavošanas darbā.

1. a. Pirms vielas izmantošanas uzsākšanas 
pakārtotais lietotājs pārliecinās par to, vai 
viņš to lieto atbilstoši izmantošanas un 
iedarbības kategorijai, kas novērtēta to 
reģistrējot, vai atbilstoši kategorijai, kas 
iekļauta vielu sarakstā saskaņā ar 26. a 
panta 3) līdz 5) punktu.

Or. de

Pamatojums

Pakārtotam lietotājam jāpārliecinās, ka šī izmantošana atbilst reģistrētajai vai iepriekš 
reģistrētajai  izmantošanas vai iedarbības kategorijai.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 1021
34. panta 1. punkts

1. Pakārtotais lietotājs var sniegt 
informāciju, lai palīdzētu reģistrācijas 
sagatavošanas darbā.

1. Pakārtotais lietotājs var sniegt 
informāciju, lai palīdzētu reģistrācijas 
sagatavošanas darbā. Informāciju var 
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iesniegt tieši Aģentūrai. III virsraksta 
noteikumi saistībā ar dalīšanos informācijā 
attiecas uz pakārtoto lietotāju, mutatis 
mutandis.

Or. en

Pamatojums

Bez iespējas ziņot tieši Aģentūrai pakārtotā lietotāja tiesības uz informācijas aizsardzību būtu 
nopietni apdraudētas. Pretējā gadījumā informācija būtu pieejama piegādātājam bez iespējas 
kontrolēt, kā šī informācija tiek izmantota.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 1022
34. panta 2. punkts

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu 
ražotājam, importētājam, pakārtotajam 
lietotājam vai izplatītājam vai izpildītājam 
piegādes ķēdē, kurš viņam piegādā vielu ar 
mērķi to padarīt par noteiktu lietojumu. To 
darot, viņš sniedz pietiekamu informāciju, 
lai ļautu savam piegādātājam attiecībā uz 
savu lietojumu sagatavot kaitīgas iedarbības 
ierobežošanas novērtēšanas scenāriju 
piegādātāja ķīmiskās drošības novērtējumā.
Šis punkts neattiecas uz visu veidu 
neatbalstītu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Piegādātājam nedrīkst būt saistības atbalstīt visu veidu izmantošanu, ko nosaka tālāklietotājs, 
un sagatavot iedarbības scenārijus izmantošanai, ko viņš neatbalsta.

2. punkts nedrīkst būt pretrunā ar drošības datu lapas 16. kategoriju (arī daļa no GHS SDS)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1023
34. panta 2. punkts

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu 
ražotājam, importētājam vai pakārtotajam 

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

lietotājam, kurš viņam piegādā vielu ar 
mērķi to padarīt par noteiktu lietojumu. To 
darot, viņš sniedz pietiekamu informāciju, 
lai ļautu savam piegādātājam attiecībā uz 
savu lietojumu sniegt kaitīgas iedarbības 
ierobežošanas scenāriju piegādātāja 
ķīmiskās drošības novērtējumā.

Saskaņā ar 3. panta 26. punktu ražotājs, 
importētājs vai pakātotais lietotājs var 
atteikties sniegt ierobežošanas scenāriju.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paskaidro, ka piegādātājiem tikai daļēji ir atļauts atteikties sniegt pakārtotam 
lietotājam izmantošanai vajadzīgo iedarbības scenāriju. Šis paskaidrojums ir īpaši vērtīgs 
MVU, jo tas sniedz juridisko skaidrību un padara izdevumus aprēķināmākus. Grozījums 
jāskata saistībā ar grozīto 3. panta 26. punktu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 1024
34. panta 2. punkts

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu 
ražotājam, importētājam, pakārtotajam 
lietotājam, izplatītājam vai ikvienam citam 
izpildītājam piegādes ķēdē, kurš viņam 
piegādā vielu ar mērķi to padarīt par 
noteiktu lietojumu. To darot, viņš sniedz 
pietiekamu informāciju, lai ļautu savam 
piegādātājam attiecībā uz savu lietojumu 
sagatavot kaitīgas iedarbības ierobežošanas 
scenāriju piegādātāja ķīmiskās drošības 
novērtējumā.

Šis punkts neattiecas uz neatļautu 
izmantošanu.

Or. fr

Pamatojums

Piegādātājiem nedrīkst būt saistības atļaut visu veidu izmantošanu, ko nosaka tālāklietotājs, 
vai sagatavot iedarbības scenāriju izmantošanai, ko viņi nav atļāvuši.
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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. 1025
34. panta 2. punkts

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

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

Šis punkts neattiecas uz neparedzētu 
izmantošanu.

Or. it

Pamatojums

Piegādātājam nedrīkst būt saistības izstrādāt noteikumu neparedzētas izmantošanas 
iedarbības scenārijiem.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 1026
34. panta 2. punkts

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu vielas 
iedarbības kategorijasražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam, 
kurš viņam piegādā vielu ar mērķi to padarīt 
par noteiktu iedarbības kategoriju. To darot, 
viņš sniedz pietiekamu informāciju, lai ļautu 
savam piegādātājam attiecībā uz savu 
lietojumu sagatavot vajadzīgos iedarbības
ierobežošanas scenāriju piegādātāja 
ķīmiskās drošības novērtējumā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 3. panta Nr. 13. a (jauns) grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1027
34. panta 2. punkts

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu, 
kas neatbilst novērtētajai vai iepriekš 
reģistrētajai izmantošanas vai iedarbības 
kategorijai, ražotājam, importētājam vai 
pakārtotajam lietotājam, kurš viņam piegādā 
vielu ar mērķi to padarīt par noteiktu 
lietojumu. To darot, viņš sniedz pietiekamu 
informāciju, lai ļautu savam piegādātājam 
uzdot izmantot izmantošanas un iedarbības 
kategoriju, kas noteikta I a a pielikumā un 
sagatavot kaitīgas iedarbības ierobežošanas 
scenāriju piegādātāja ķīmiskās drošības 
novērtējumā.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 34. panta 1. punkta a daļas grozījumu.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 1028
34. panta 2.punkts

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

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu 
ražotājam, importētājam vai pakārtotajam 
lietotājam, kurš viņam piegādā vielu ar 
mērķi to padarīt par noteiktu lietojumu 3. 
panta 25) un 30) punkta izpratnē. To darot, 
viņš sniedz pietiekamu informāciju, lai ļautu 
savam piegādātājam attiecībā uz savu 
lietojumu sagatavot kaitīgas iedarbības 
ierobežošanas scenāriju piegādātāja 
ķīmiskās drošības novērtējumā.
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Or. de

Pamatojums

Lietotājam jāpaziņo savam piegādātājam par vienu vai vairākām papildu lietošanām un 
iedarbības kategorijām. Izmantošanas un iedarbības kategorijām jāveido informācijas 
plūsmas pamats piegādes ķēdē. Izmantošanas un iedarbības kategorijas ir galvenais 
instruments strukturētai informācijas sniegšanai par riska pārvaldības pasākumiem, 
iedarbības galvenajām vērtībām (piem., DNEL, PNEC) un izmantošanas nosacījumiem 
piegādes ķēdē. Tās atbalsta izpildītājus piegādes ķēdē un palīdz sagatavot drošības datu lapu 
nākamajam izpildītājam piegādes ķēdē.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1029
34. panta 4. punkts

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

Ja pakārtotais lietotājs ievieš vai iesaka 
kaitīgas iedarbības ierobežošanas 
scenāriju, kurā kā minimums ietverti viņam 
ierosinātajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā aprakstītie 
nosacījumi, viņam nav nepieciešams 
sagatavot ķīmiskās drošības ziņojumu.
Pakārtotajam lietotājam nevajag sagatavot 
ķīmiskās drošības ziņojumu nevienā no 
šādiem gadījumiem:
a) vielai līdzi nav nepieciešams dot drošības 
datu lapu;
b) viņa piegādātājam nav nepieciešams 
aizpildīt ķīmiskās drošības ziņojumu.

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā 
veidā, vai preparātā sagatavo jebkurai 
izmantošanai ārpus izmantošanas vai 
iedarbības kategorijas attiecībā uz jebkuru 
lietojumu savu drošības datu lapu saskaņā 
ar I a pielikumu, ņemot vērā šo atšķirīgo 
izmantošanu. Tādējādi viņam jāpievieno šī 
atšķirīgā izmantošana izmantošanas un 
iedarbības kategorijai, kā noteikts I a a 
pielikumā.

Or. de



PE 357.820v01-00 98/112 AM\565932LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Sagaidīt, ka pakārtotais lietotājs sagatavo vielas drošības ziņojumu, ir pārāk daudz prasīts; 
pietiek ar to, ka viņš sagatavo drošības datu lapu.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 1030
34. panta 4. punkts

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā 
veidā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās 
drošības ziņojumu saskaņā ar XI pielikumu 
attiecībā uz jebkuru lietojumu, kas ir ārpus 
drošības datu lapā ierosinātajā kaitīgās
iedarbības ierobežošanas scenārijā 
aprakstītajiem nosacījumiem.
Ja pakārtotais lietotājs ievieš vai iesaka 
kaitīgas iedarbības ierobežošanas scenāriju, 
kurā kā minimums ietverti viņam 
ierosinātajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā aprakstītie 
nosacījumi, viņam nav nepieciešams 
sagatavot ķīmiskās drošības ziņojumu.

Pakārtotajam lietotājam nevajag sagatavot 
ķīmiskās drošības ziņojumu nevienā no 
šādiem gadījumiem:
a) vielai līdzi nav nepieciešams dot drošības 
datu lapu;
b) nav pieprasīts, lai piegādātājs sagatavo 
ķīmiskās drošības ziņojumu.

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā 
veidā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās 
drošības ziņojumu saskaņā ar XI pielikumu 
attiecībā uz jebkuru lietojumu, kas ir ārpus 
drošības datu lapā ierosinātajā izmantošanas 
un iedarbības kategorijā.
Ja pakārtotais lietotājs ievieš vai iesaka 
kaitīgas iedarbības ierobežošanas scenāriju, 
kurā kā minimums ietverti viņam 
ierosinātajā izmantošanas un iedarbības 
scenārijā aprakstītie nosacījumi, viņam nav 
nepieciešams sagatavot ķīmiskās drošības 
ziņojumu.
Pakārtotajam lietotājam nevajag sagatavot 
ķīmiskās drošības ziņojumu nevienā no 
šādiem gadījumiem:

a) nav pieprasīts darīt zināmu drošības datu 
lapu kopā ar vielu;

b) viņa piegādātājam nav nepieciešams 
aizpildīt ķīmiskās drošības ziņojumu.

Or. de

Pamatojums

Lietotājam jāpaziņo savam piegādātājam par vienu vai vairākām papildu lietošanām un 
iedarbības kategorijām. Izmantošanas un iedarbības kategorijām jāveido informācijas 
plūsmas pamats piegādes ķēdē. Izmantošanas un iedarbības kategorijas ir galvenais 
instruments strukturētai informācijas sniegšanai par riska pārvaldības pasākumiem, 
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iedarbības galvenajām vērtībām (piem., DNEL, PNEC) un izmantošanas nosacījumiem 
piegādes ķēdē. Tās atbalsta izpildītājus piegādes ķēdē un palīdz sagatavot drošības datu lapu 
nākamajam izpildītājam piegādes ķēdē.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1031
34. panta 4. punkta 1. apakšpunkts

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

4. Vielas pakārtotais lietotājs vai nu tīrā 
veidā, vai preparātā sagatavo ķīmiskās 
drošības ziņojumu saskaņā ar XI pielikumu 
attiecībā uz jebkuras vielas lietojumu 
apjomā vairāk nekā 1 tonna ik gadu, kas ir 
ārpus drošības datu lapā ierosinātajā kaitīgās 
iedarbības ierobežošanas scenārijā 
aprakstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vienādu izturēšanos pret reģistrētājiem un tālāklietotājiem attiecībā 
uz izmantošanas gadījumiem, kam jābūt iekļautiem ķīmiskās drošības novērtējumā, kurš – lai 
tas darbotos – jāpieprasa tikai vielas izmantošanai 1 t apmērā vai vairāk gadā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1032
34. panta 4. punkta 3. apakšpunkts

Pakārtotajam lietotājam nevajag sagatavot 
ķīmiskās drošības ziņojumu nevienā no 
šādiem gadījumiem:

Pakārtotajam lietotājam nevajag sagatavot 
ķīmiskās drošības ziņojumu nevienā no 
šādiem gadījumiem:

a) vielai līdzi nav nepieciešams dot drošības 
datu lapu;

a) vielai līdzi nav nepieciešams dot drošības 
datu lapu;

b) viņa piegādātājam nav nepieciešams 
aizpildīt ķīmiskās drošības ziņojumu.

b) viņa piegādātājam nav nepieciešams 
aizpildīt ķīmiskās drošības ziņojumu;

b a) izmantošanai, kas paredzēta 5 gadus 
nolūkā veikt uz produktu un procesu 
orientētus pētījumus un apgūšanu, ja 
pakārtotais lietotājs paziņo Aģentūrai 
informāciju, kas izklāstīta 35. pantā, kā arī 
savu pasūtītāju vai lietotāju sarakstu, ja 
tāds ir, un aptuveno daudzumu, ko viņš 
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izmanto savam PPORD.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ievieš iespēju pakārtotajam lietotājam, kas veic uz produktu un procesu 
orientētus pētījumus un apgūšanu, gūt labumu no atbrīvošanas no saistībām veikt ķīmiskās 
drošības novērtējumu šai izmantošanai, iekļaujot papildu informāciju, kuru nav grūti iegūt, 
ziņojumā, kas jānosūta Aģentūrai saistībā ar šādu izmantošanu saskaņā ar 35. pantu. (saistīts 
ar 3. panta 22. punkta, 4. a panta un 7. panta grozījumiem, ko iesniedzis tas pats autors).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1033
34. panta 5. punkts

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

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

5. Visi pakārtotie lietotāji nosaka, piemēro 
un atbilstošā gadījumā iesaka piemērotus 
pasākumus, kā adekvāti kontrolēt riskus, kas 
noteikti viņa drošības datu lapā.

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 34. panta 4) punkta (augstāk) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1034
34. panta 6. punkts

6. Pakārtotie lietotāji uztur savus ķīmiskās 
drošības ziņojumus pieejamus un 
atjauninātus.

6. Pakārtotie lietotāji uztur savus drošības 
datu lapas pieejamas un atjauninātas.

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 34. panta 4) punkta (augstāk) grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1035
34. panta 7. punkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 34. panta 4) punkta (augstāk) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 1036
35. pants

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, 
ko reģistrējis dalībnieks augšup piegādes 
ķēdē saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi 
pakārtotie lietotāji Aģentūrai dara zināmu šī 
panta 2. punktā norādīto informāciju, ja 
viņiem ir nodota drošības datu lapa, kurā 
iekļauts kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijs un pakārtotais lietotājs izmanto 
vielu ārpus šajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā aprakstītajiem 
nosacījumiem.

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

a) viņa identitāte un kontaktinformācija;

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

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

1. Pirms uzsākt vielas izmantošanu 
iedarbības scenārijā, ko reģistrējis 
dalībnieks augšup piegādes ķēdē saskaņā ar 
5. vai 16. pantu, visi pakārtotie lietotāji 
Aģentūrai dara zināmu šī panta 2. punktā 
norādīto informāciju, ja viņiem ir nodota 
drošības datu lapa, kurā iekļauta šī 
iedarbības kategorija, un tālāklietotājs 
izmanto vielu atšķirīgā veidā.
2. Pakārtotā lietotāja ziņotajā informācijā 
iekļauj šādu informāciju Aģentūras 
norādītajā formātā saskaņā ar 108. pantu:

a) viņa identitāte un kontaktinformācija;
b) 18. panta 1. punktā norādītais reģistrācijas 
numurs (-i), ja ir;
c) IV pielikuma 2. iedaļā norādītā vielas (-u) 
identitāte;
d) ja zināms, ražotāja (-u) vai importētāja (-
u) identitāte; 
e) īss vispārējs iedarbības kategoriju 
apraksts;
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d) ja zināms, ražotāja (-u) vai importētāja (-
u) identitāte; 

e) īss vispārējs lietojuma (-u) apraksts;

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu.

3. Saskaņā ar 1. punktu ziņotās informācijas 
izmaiņu gadījumā pakārtotais lietotājs bez 
kavēšanās atjaunina šo informāciju.

4. Pakārtotais lietotājs iesniedz Aģentūrai 
informāciju Aģentūras norādītajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu, ja viņa vielas 
klasifikācija atšķiras no viņa piegādātāja 
vielas klasifikācijas.

5. Informācijas sniegšana saskaņā ar 1. – 4. 
punktu netiek prasīta attiecībā uz vielu tīrā 
veidā vai preparātā, ko pakārtotais lietotājs 
lieto apjomā, kas mazāks par 1 tonnu vienā 
gadā.

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu.

3. Saskaņā ar 1. punktu ziņotās informācijas 
izmaiņu gadījumā pakārtotais lietotājs bez 
kavēšanās atjaunina šo informāciju..

4. Pakārtotais lietotājs iesniedz Aģentūrai 
informāciju Aģentūras norādītajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu, ja viņa vielas 
klasifikācija atšķiras no viņa piegādātāja 
vielas klasifikācijas.

5. Informācijas sniegšana saskaņā ar 1. – 4. 
punktu netiek prasīta attiecībā uz vielu tīrā 
veidā vai preparātā, ko pakārtotais lietotājs 
lieto apjomā, kas mazāks par 10 tonnas
vienā gadā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 3. panta, Nr. 13. a (jauns) grozījuma X pamatojumu. 2. Skatīt 2. panta 1. punkta 
grozījuma X pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1037
35. panta virsraksts

Pakārtoto lietotāju pienākums darīt zināmu 
informāciju

Pakārtoto lietotāju pienākums darīt zināmu 
informāciju Aģentūrai

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 34. panta grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1038
35. panta 1. punkts

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, 
ko reģistrējis dalībnieks augšup piegādes 
ķēdē saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi 
pakārtotie lietotāji Aģentūrai dara zināmu 
šī panta 2. punktā norādīto informāciju, ja 
viņiem ir nodota drošības datu lapa, kurā 
iekļauts kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijs un pakārtotais lietotājs izmanto 
vielu ārpus šajā kaitīgās iedarbības 
ierobežošanas scenārijā aprakstītajiem 
nosacījumiem.

1. Gadījumā, kad izmantošana, kas noteikta 
34. panta 2. punktā, neietilpst ražotāja vai 
importētāja novērtētajā izmantošanas vai 
iedarbības kategorijā, pirms vielas 
atšķirīgas izmantošanas uzsākšanas tiek 
pieprasīts Aģentūras paziņojums.

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 34. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 1039
35. panta 1. punkts

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, ko 
reģistrējis dalībnieks augšup piegādes ķēdē 
saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi pakārtotie 
lietotāji Aģentūrai dara zināmu šī panta 2. 
punktā norādīto informāciju, ja viņiem ir 
nodota drošības datu lapa, kurā iekļauts 
kaitīgās iedarbības ierobežošanas scenārijs
un pakārtotais lietotājs izmanto vielu ārpus 
šajā kaitīgās iedarbības ierobežošanas 
scenārijā aprakstītajiem nosacījumiem.

1. Pirms uzsākt konkrētu vielas lietošanu, ko 
reģistrējis dalībnieks augšup piegādes ķēdē 
saskaņā ar 5. vai 16. pantu, visi pakārtotie 
lietotāji Aģentūrai dara zināmu šī panta 2. 
punktā norādīto informāciju, ja viņiem ir 
nodota drošības datu lapa, kurā iekļautas 
izmantošanas un iedarbības kategorijas un 
pakārtotais lietotājs izmanto vielu ārpus 
izmantošanas un iedarbības kategorijām.

Or. de
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Pamatojums

Izmantošanas un iedarbības kategorijas ir galvenais instruments strukturētas informācijas 
sniegšanai par riska pārvaldības pasākumiem, iedarbības galvenajām vērtībām (piem., 
DNEL, PNEC) un izmantošanas nosacījumiem piegādes ķēdē. Tās atbalsta izpildītājus 
piegādes ķēdē un palīdz sagatavot drošības datu lapu nākamajam izpildītājam piegādes ķēdē. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1040
35. panta 2. punkta b) daļa

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

b) 18. panta 1. punktā norādītais reģistrācijas 
numuru(s), vai iepriekšējās reģistrācijas 
numuru, kas minēts 26. a panta 1. punktā, 
ja ir;

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 34. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1041
35. panta 2. punkta e) daļa

e) īss vispārējs lietojuma (-u) apraksts; e) īss vispārējs lietojuma (-u) apraksts, kurā 
iekļautas svarīgas izmantošanas un 
iedarbības kategorijas, kas minētas 
I a a pielikumā;

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar 34. panta grozījumu.
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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. 1042
35. panta 2. punkta f) daļa

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu.

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu.
Gadījumā, kad šāda informācija nav 
pieejama, ir piemērojama 25. pantā 
noteiktā procedūra.

Or. it

Pamatojums

Grozījums ir cieši saistīts un izrietošs no 9. a x panta, 24. panta 5. punkta, 25. panta 5. punkta 
25. panta 1. punkta un 26. panta 1. punkta grozījumiem. Tā mērķis ir atcelt rezultātu 
iesniegšanas izvēles iespējas izmēģinājumiem, kas nav veikti ar mugurkaulniekiem, atceļot šo 
noteikumu. Obligāta piekļuve informācijai ir būtiski svarīga MVU.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 1043
35. panta 5. punkts

5. Informācijas sniegšana saskaņā ar 1. – 4. 
punktu netiek prasīta attiecībā uz vielu tīrā 
veidā vai preparātā, ko pakārtotais lietotājs 
lieto apjomā, kas mazāks par 1 tonnu vienā 
gadā.

5. Informācijas sniegšana saskaņā ar 1. – 4. 
punktu netiek prasīta attiecībā uz vielu tīrā 
veidā vai preparātā, ko pakārtotais lietotājs 
lieto apjomā, kas mazāks par 1 tonnu vienā 
gadā, izņemot par ļoti svarīgām vielām.

Or. nl

Pamatojums

Jānovērtē arī īpaši svarīgu vielu risks gadījumos, kad to apjoms ir mazāks nekā 1 tonna gadā. 
Šīs īpaši svarīgās vielas var nodarīt ievērojamus vides postījumus un kaitējumu cilvēku 
veselībai pat nelielos daudzumos (J.Blokland prioritāšu pakete).
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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. 1044
35. a pants (jauns)

35. a pants
MVU pakārtoto lietotāju saistības paziņot 

informāciju
1. Pirms uzsākt vielas īpašu izmantošanu, 
ko izpildītājs reģistrējis piegādes ķēdē 
saskaņā ar 5. vai 16. pantu, ikviens 
pakārtotais lietotājs paziņo Aģentūrai 
informāciju, kas noteikta šī panta 2. 
punktā, ja viņam darīta zināma drošības 
datu lapa, kurā iekļauts iedarbības 
scenārijs, un pakārtotais lietotājs izmanto 
vielu ārpus šajā iedarbības scenārijā 
aprakstītajiem nosacījumiem.
2. Informācijā, kuru paziņo pakārtotais 
lietotājs, Aģentūras noteiktajā formātā 
saskaņā ar 108. pantu iekļauj šādu 
informāciju: 

a) pakārtotā lietotāja personīgos datus un 
kontaktinformāciju;

b) reģistrācijas numuru(s), kas minēti 18. 
panta 1. punktā, ja tas ir pieejams;

c) vielas(u) identitāti, kā noteikts IV 
pielikuma 2. iedaļā;

d) ražotāja(u) vai importētāja(u) personīgos 
datus, ja tie ir zināmi; 

e) īsu vispārēju izmantošanas(u) aprakstu. 

3. Ja Aģentūra uzskata, ka ir lietderīgi veikt 
turpmākus precīzākus izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem vai dzīvniekiem, kas 
nav mugurkaulnieki, tā nodrošina šo 
izmēģinājumu atlasi no veicamajiem 
izmēģinājumiem vai uzdod dalībvalstij, 
kurai pieder uzņēmums, veikt šos 
izmēģinājumus. Visus rezultātus, kas ir 
lietderīgi Aģentūras drošības 
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novērtējumiem, sūta uz Aģentūru. 
4. Ja Aģentūras atlasīto vai pasūtīto 
izmēģinājumu rezultāti ir negatīvi, 
Aģentūra izdara paziņojumu kandidātam 
un valstij, pie kuras viņš pieder, ar nolūku 
bloķēt vielas izmantošanu.
5. Pakārtotais lietotājs nekavējoties precizē 
šo informāciju gadījumā, kad mainās 
sniegtā informācija saskaņā ar 1. punktu.
6. Pakārtotais lietotājs ziņo Aģentūrai tās 
pieprasītajā formātā saskaņā ar 108. pantu 
gadījumā, ja viņa vielas klasifikācija 
atšķiras no viņa piegādātāja klasifikācijas.
7. Par vielu vai tās preparātu, ko 
pakārtotais lietotājs izmanto apjomos, kas 
mazāki nekā 1 tonna ik gadu, nav jāziņo 
saskaņā ar 1. līdz 4. punktu.

Or. it

Pamatojums

Ad hoc procedūra, lai ļautu MVU reģistrēt identificēto vielas izmantošanu, tādējādi 
aizsargājot tās rūpniecisko konfidencialitāti.

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

Grozījums Nr. 1045
35. a pants (jauns)

35. a pants
MVU procedūra obligātai informācijas 

paziņošanai
1. Gadījumā, kad pakārtotais lietotājs ir 
MVU šīs Regulas 3. panta 20. punkta 
izpratnē, ir piemērojama 35. pantā noteiktā 
paziņošanas procedūra, izņemot 2. f) 
punktu un 3., 4. un 5. punktu.
2. Aģentūras veiktā novērtējuma rezultātā 
Aģentūra identificē pastāvošo 
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izmēģinājumu vidū turpmāk veicamus 
precīzākus izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem un dzīvniekiem, kas nav 
mugurkaulnieki.
3. Ja izmēģinājumi, kas minēti iepriekšējā 
punktā, jau nav veikti, Aģentūra uzdod 
dalībvalstij, kurā atrodas MVU centrālais 
birojs, veikt šos izmēģinājumus. Pēc 
izmēģinājumu veikšanas rezultāti, kas ir 
lietderīgi drošības novērtēšanai, jāpaziņo 
MVU.
4. Aģentūra, cik vien ātri iespējams, paziņo 
kandidātam (MVU) un dalībvalstij, kurā 
atrodas tā centrālais birojs, vai 
izmēģinājumu rezultāti ir negatīvi, lai
bloķētu vielas izmantošanu, kas ir 
pārbaudīta. 
5. Tiklīdz rodas izmaiņas informācijā, 
pakārtotajam lietotājam pieprasa precizēt 
šo informāciju, kas sniegta saskaņā ar 1. 
punktu.
6. Pakārtotais lietotājs ziņo Aģentūrai tās 
pieprasītajā formātā saskaņā ar 108. pantu 
gadījumā, ja viņa vielas klasifikācija 
atšķiras no viņa piegādātāja klasifikācijas.
7. Par vielu vai tās preparātu , ko 
pakārtotais lietotājs izmanto apjomos, kas 
mazāki nekā viena tonna ik gadu, nav 
jāziņo saskaņā ar 1. līdz 4. punktu.

Or. it

Pamatojums

Ir jāiekļauj ad hoc procedūra SME, lai nodrošinātu, ka var veikt identificētas vielas 
reģistrāciju, neskarot rūpniecības konfidencialitāti. Tas pasargā no negodīgas konkurences 
riska starp izpildītāju un pakārtoto lietotāju.

Šis grozījums ir saistīts ar 3. panta 29. a punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats deputāts.


