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GROZĪJUMI NR. 740-884 IV DAĻA (VI sadaļa)

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
par ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu

Priekšlikums Regulai (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Grozījums Nr. 740
38. panta -1. punkts (jauns)

Šī sadaļa attiecas tikai uz vielām, kuru 
reģistrācija ir pieprasīta saskaņā ar II 
sadaļu. 

Or. it

Pamatojums

Izvērtēšanas procedūra tiek balstīta uz informāciju, kas iegūta, reģistrējoties (skat., 
piemēram, 44. pantu, kurā ir informācija par tālākas informācijas pieprasīšanas procedūru 
un tādējādi attiecās tikai uz reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem, norādot, ka sadaļa, kas 
saistīta ar novērtēšanu, attiecas tikai uz tām vielām, kam nepieciešama reģistrācija). Nav 
jēgas novērtēt vielas, kas nav jāreģistrē. Šis grozījums ir jāskatās kopā ar citiem VI sadaļas 
pantu grozījumiem par vielu novērtēšanu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 741
37. pants

Šajā sadaļā noteikts, ka polimēriem nav 
jāsniedz novērtējums.

Šajā sadaļā noteikts, ka polimēriem un 
vielām, ko pakāpeniski ievieš un kam veic 
pirmsreģistrāciju saskaņā ar 26.a un 26.b 
pantu, nav jāsniedz novērtējums.

Or. de

Pamatojums

Vielu, ko pakāpeniski ievieš, novērtēšanu kontrolē atsevišķi pirms reģistrēšanas procedūras. 
Vielas tiks pakļautas vielu novērtēšanai, kaut arī tās jau vienreiz ir reģistrētas.

Grozījumu iesniedza John Bowis un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 742
37. pants

Šajā sadaļā noteikts, ka polimēriem nav 
jāsniedz novērtējums.

Šajā sadaļā noteikts, ka polimēriem un 
vielām, kas nav jāreģistrē, nav jāsniedz 
novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Paskaidro tekstu.

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

Grozījums Nr. 743
37. pants

Šajā sadaļā noteikts, ka polimēriem nav 
jāsniedz novērtējums.

Polimēriem nav jāsniedz novērtējums. 

Or. it

Pamatojums

Polimēri ir pilnībā jāizslēdz no REACH un tiem ir nepieciešama atsevišķa īpaša Regula.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia 
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Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 744
Horizontālais grozījums

Kompetenta iestāde Aģentūra
(Šis grozījums attiecas uz visu IV sadaļas 
tekstu (Vielu novērtēšana). To pieņemot, 
vajadzēs veikt attiecīgas izmaiņas visā 
tekstā)

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.  

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 745
38. panta virsraksts

Kompetenta iestāde Aģentūras atbildība par lietas novērtēšanu

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 746
38. panta 1. punkts



PE 357.821v01-00 4/86 AM\565933LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

1. Pantos 39. - 43. kompetentā iestāde ir 
kompetentā iestāde tajā dalībvalstī, kur 
notiek ražošana vai no kuras ir importētājs.

1. Pantos 39. - 47. kompetentā iestāde ir 
Aģentūra.

Or. de

Pamatojums

Lai vienkāršotu procedūru un izvairītos no nelīdzsvarotības dalībvalstīs atšķirīgu 
decentralizētu administrācijas metožu dēļ, dokumentu novērtēšanu parasti veic Aģentūra pati. 
Vajadzības gadījumāAģentūra var atvieglot savu pienākumu slogu, ļaujot izmantot valsts 
iestāžu sniegto atbalstu.

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

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Grozījums Nr. 747
38. panta 1. punkts

1. Pantos 39. - 43. kompetentā iestāde ir tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kur notiek 
ražošana vai no kuras ir importētājs.

1. Pantos 39. - 46., kompetentā iestāde ir 
Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Ria Oomen-Ruijten & citi)

Lai nodrošinātu saskaņu, tiesisko drošību un efektivitāti, Aģentūrai jāpārzina visi ar 
novērtēšanu saistītie jautājumi un tā vienīgā var pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas 
aspektiem. (Werner Langen) 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 748
38. panta 1. punkts

1. Pantos 39. - 43. kompetentā iestāde ir tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kur notiek 
ražošana vai no kuras ir importētājs.

1. Aģentūra atbild par pārbaudes prasību 
novērtēšanu un reģistrācijas dokumentiem.

Or. en
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Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 

Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen un 
Richard Seeber

Grozījums Nr. 749
38. panta 2. punkts

2. Ja vairāki ražotāji vai importētāji ir 
izveidojuši konsorciju saskaņā ar 10. vai 
17. pantu, kompetentā iestāde ir viena 
ražotāja vai importētāja, kas iesniedz 
informāciju Aģentūrai pārējo vārdā 
saskaņā ar 10. vai 17. pantu, kompetentā 
iestāde. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai vienkāršotu procedūru un izvairītos no nelīdzsvarotības dalībvalstīs atšķirīgu 
decentralizētu administrācijas metožu dēļ, dokumentu novērtēšanu parasti veic Aģentūra pati. 
Vajadzības gadījumā Aģentūra var atvieglot savu pienākumu slogu, ļaujot izmantot valsts 
iestāžu sniegto atbalstu. (Elisabeth Jeggle un citi)

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem, saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Oomen-Ruijten un citi + Seeber) 

Lai nodrošinātu saskaņu, tiesisko drošību un efektivitāti, Aģentūrai jāpārzina visi ar 
novērtēšanu saistītie jautājumi un tā vienīgā var pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas 
aspektiem. (Werner L. Langen) 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies un Carl Schlyter

Grozījums Nr. 750
38. panta 2. punkts
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2. Ja vairāki ražotāji vai importētāji ir 
izveidojuši konsorciju saskaņā ar 10. vai 
17. pantu, kompetentā iestāde ir viena 
ražotāja vai importētāja, kas iesniedz 
informāciju Aģentūrai pārējo vārdā 
saskaņā ar 10. vai 17. pantu, kompetentā 
iestāde.

2. Aģentūra paļaujas uz institūcijām, ko 
šādai vajadzībai - veikt novērtējumus -
norādījusi katra dalībvalsts. 

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Frederika 
Brepoels

Grozījums Nr. 751
38. panta 2.a punkts (jauns) un 2.b punkts (jauns)

2.a Lai sagatavotu lēmumus un viedokļus, 
kas Aģentūrai vienai jāpieņem, tā var
iesaistīt tās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kur notiek ražošana vai no kuras ir 
importētājs, un pieprasīt tehnisko palīdzību. 
Tas notiek saskaņā ar vienotiem 
principiem, ko nosaka Aģentūra.
2.b Visa komunikācija starp Aģentūru un 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju var 
notikt iesniedzēja izvēlētajā valodā.  

Or. de

Pamatojums

Tiek iepriekš pieņemts, ka iekšējā tirgus saskaņošana nosaka, ka visus lēmumus un viedokļus 
galvenokārt pieņem Aģentūra. Tomēr šajā procesā Aģentūrai ir jāsaņem atbalsts no 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas veic ekspertīzi un jālūdz tām tehniskais atbalsts, lai 
sagatavotu savus lēmumus. Atvieglota sazināšanās un informācijas apmaiņa starp Aģentūru 
un reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem dos īpašu labumu MVU, un tāpēc jābūt iespējai 
sazināties ar Aģentūru tās valsts valodā, no kuras ir reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs, bet 
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tie, kas dalībvalstīs darbojās starptautiskā līmenī, valodu var izvēlēties.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 752
39. pants

Pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav atsevišķu noteikumu par priekšlikumu iesniegšanu veikt eksperimentus: visa informācija, 
kas saistīta ar drošu izmantošanu tika iesniegta, kad vielu reģistrēja. Tāpēc nav vajadzības 
tos izskatīt kompetentajai iestādei vai Aģentūrai.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 753
39. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 
pielikumā par šo vielu. 

1. Aģentūra izskata visus priekšlikumus 
veikt eksperimentus, kas izklāstīti 
reģistrācijas pieteikumā vai lietotāja 
ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Informācijas prasību pieņemšanu piemēro apjomiem, sākot no 10. panta un vairāk (skat. arī 
37. panta grozījumu un attiecīgo grozījumu II sadaļā).

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

Grozījums Nr. 754
39. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 

1. Kompetentā iestāde gadījumos, kad 
Aģentūras apstiprinātās metodes neveicina 
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izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 
pielikumā par šo vielu.  

riska novērtēšanu, izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 
pielikumā par šo vielu.  

Or. es

Pamatojums

Aģentūras apstiprināto sistēmu pastāvēšana ļoti palīdzētu izvairīties no eksperimentu 
veikšanas ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 755
39. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 
pielikumā par šo vielu.  

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta V - VIII pielikumā 
par šo vielu.  

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47. apsvēruma grozījumu un 11. panta 1. punktu. Lai novērstu eksperimentu 
veikšanu ar dzīvniekiem un ietaupītu rūpnieciskās izmaksas, un tā kā dati par eksperimentu 
veikšanu izmantojot dzīvniekus ir jānodrošina tikai vajadzības gadījumā, lai apstiprinātu 
vielas nekaitīgumu, visi priekšlikumi veikt eksperimentus, lai nodrošinātu V un VI pielikumā 
norādīto informāciju, ir jānovērtē arī kompetentai varas iestādei.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 756
39. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 

1. Kompetentā iestāde izskata visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus, kas 
izklāstīti reģistrācijas pieteikumā vai 
lietotāja ziņojumā, lai nodrošinātu 
informāciju, kas norādīta VII un VIII 
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pielikumā par šo vielu.  pielikumā, kas ietver eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem uz šo vielu.

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 11. panta 1. punkta c) un d) daļas grozījumiem, ko iesnieguši tie paši autori. Ir 
jāpaskaidro, ka visa informācija VII un VIII pielikumā, kas neietver eksperimentu veikšanu ar 
mugurkaulniekiem, ir jāietver tieši tehniskajos dokumentos. Nav pamata šīs informācijas dēļ 
iesniegt priekšlikumu par eksperimentu veikšanu.

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

Grozījums Nr. 757
39. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lai novērstu atkārtotu eksperimentu 
veikšanu uz dzīvniekiem, visus 
priekšlikumus veikt eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem, visām ieinteresētajām 
pusēm 90 dienas ir jābūt iespējai tos 
komentēt. Reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējam vai lietotājam jāņem vērā visi 
komentāri un, ja viņš tomēr izvēlas 
eksperimentu veikt, viņam jāinformē 
Aģentūra par šī lēmuma iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 33. grozījumu ziņojuma projektā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 758
39. panta 1.a) punkts (jauns)

1.a Visus priekšlikumus veikt 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem, 
visām ieinteresētajām pusēm 90 dienas ir 
jābūt iespējai tos komentēt. Pieņemot 
lēmumu, kompetentajai iestādei, kas 
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pārbauda priekšlikumu par eksperimentu 
veikšanu, jāņem vērā visi komentāri. 

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47.a apsvēruma grozījumu. Lai novērstu eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem, 
ieinteresētajām pusēm (tai skaitā organizācijas, kas rūpējās par dzīvnieku labklājību) ir jādod 
iespēja iesniegt komentārus gadījumos, kad ir ierosināta eksperimentu veikšanas stratēģija, 
kur ietverta eksperimentu veikšana ar dzīvniekiem, ko ierosina reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs(-i). Kompetentām varas iestādēm šie komentāri jāņem vērā novērtējot 
priekšlikumus veikt eksperimentus un pieņemot lēmumus. Amerikas Savienoto Valstu Augsta 
ražošanas apjoma ķimikāliju programmas pieredze ir pierādījusi, ka šāda procedūra 
ievērojami novērš eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle un Chris Davies

Grozījums Nr. 759
39. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Visus lēmumus, kā norādīts 2. punktā 
attiecībā uz priekšlikumiem par 
eksperimentiem uz mugurkaulniekiem, 
sagatavo vienojoties ar Eiropas Alternatīvo 
metožu validēšanas centru (EAMVC).

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem, kompetentajai varas iestādei, pieņemot 
lēmumu par eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem, ir jākonsultējas ar EAMVC ekspertiem, 
kam ir jaunākās zināšanas, pieredze un informācija, kas saistīta ar alternatīvu eksperimentu 
metožu attīstību. (Thomas Ulmer un citi)

Saistās ar 47.b apsvēruma grozījumu. Lai novērstu eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem, 
kompetentajai varas iestādei pieņemot lēmumu par eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem, ir 
jākonsultējas ar EAMVC ekspertiem, kam ir jaunākās zināšanas, pieredze un informācija, kas 
saistīta ar alternatīvu eksperimentu metožu attīstību. (Chris Davies) 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 760
39. panta 1.b punkts (jauns)
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1.b Pirms lēmuma pieņemšanas, kā 
norādīts 2. punktā attiecībā uz 
priekšlikumiem par eksperimentiem, tai 
skaitā uz mugurkaulniekiem, ir 
jākonsultējas ar Eiropas Alternatīvo 
metožu validēšanas centru (EAMVC).

Or. en

Pamatojums

Saistās ar grozījumu, kurā ierosināts jauns 47.b apsvērums. Tā kā ekspertu zināšanas un 
pieredze sniedz lielu ieguldījumu alternatīvo metožu attīstībā, tās ir jānodrošina 
kompetentajām varas iestādēm, kad tās novērtē priekšlikumus veikt eksperimentus, lai 
novērstu eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem un ietaupītu izmaksas.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Grozījums Nr. 761
39. panta 2. punkts, ievaddaļa

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 1. 
punktu, kompetentā iestāde izstrādā vienu 
no šādiem lēmumiem un šis lēmums 
jāpieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
48. un 49. pantā:

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 1., 
1.a un 1.b punktu, kompetentā iestāde 
izstrādā vienu no šādiem lēmumiem un šis 
lēmums jāpieņem saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta 48. un 49. pantā:

Or. en

Pamatojums

Saistās ar ziņotāja 33. grozījumu un ar grozījumu, kuru iesniedza tie paši autori, iestarpinot 
jaunu punktu pēc 39. panta 1. punkta.   

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 762
39. panta 2. punkts

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 1. 
punktu, kompetentā iestāde izstrādā vienu 
no šādiem lēmumiem un šis lēmums 
jāpieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 

2. Pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar 1. 
punktu, Aģentūra izstrādā vienu no šādiem 
lēmumiem un šis lēmums jāpieņem saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta 48. un 49. pantā:



PE 357.821v01-00 12/86 AM\565933LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

48. un 49. pantā:
a) lēmumu, kam nepieciešams, lai 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs(-i) vai 
ieinteresētais(-ie) lietotājs(-i) veiktu 
priekšlikumā minēto eksperimentu un 
noteiktu pēdējo termiņu eksperimenta 
rezultātu apkopojumu vai pilnu izpētes 
apkopojumu, ja tas pieprasīts I pielikumā;

a) lēmumu, kam nepieciešams, lai 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs(-i) vai 
ieinteresētais(-ie) lietotājs(-i) veiktu 
priekšlikumā minēto eksperimentu un 
noteiktu pēdējo termiņu eksperimenta 
rezultātu apkopojumu vai pilnu izpētes 
apkopojumu, ja tas pieprasīts I pielikumā;

b) lēmumu saskaņā ar a) daļu, bet mainot 
noteikumus, uz kā balstoties tiks veikts 
eksperiments; 

b) lēmumu saskaņā ar a) daļu, bet mainot 
noteikumus, uz kā balstoties tiks veikts 
eksperiments;

c) noliedzošu lēmumu priekšlikumam veikt 
eksperimentu.  

c) noliedzošu lēmumu priekšlikumam veikt 
eksperimentu. 

Jebkurš lēmums ir saistīts ar risku.

Or. en

Pamatojums

Ikviens lēmums, ko pieņemot reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam ir jāveic eksperiments, ir 
jābalsta uz reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja ierosinātu nepieciešamību, ka informācija ir 
nepieciešama precīzam riska novērtējumam un riska novēršanai.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 763
40. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde var izskatīt visas 
reģistrācijas formas, lai pārbaudītu vienu no 
šādiem nosacījumiem vai abus:

1. Aģentūra var izskatīt visas reģistrācijas 
formas, lai pārbaudītu:

a) ka informācija tehniskajos dokumentos, 
kas ir iesniegti saskaņā ar 9. pantu, atbilst 9., 
11. un 12. panta un IV VIII pielikuma
prasībām; 

ka informācija, kas iesniegta saskaņā ar 9., 
12.un 13. pantu atbilst šo pantu un 
atbilstošo pielikumu prasībām.

b) ka standarta informācijas prasību 
pieņemšana un saistītie pamatojumi, kas 
iesniegti tehniskajos dokumentos, atbilst 
likumiem par šādām pielāgošanām, kas 
izklāstīti V -VIII pielikumā, un kopējiem 
likumiem, kas izklāstīti IX pielikumā. 

Or. de
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Pamatojums

Aģentūrai jādod iespēja apstiprināt visus iesniegtos dokumentus, tai skaitā ķīmiskās drošības 
ziņojumu un drošības datu lapas. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 764
40 panta 1. punkta ba) daļa (jauna)

ba) ka prioritāšu noteikšana, ko veic 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar 9. panta c) daļu, atbilst IV.a 
pielikumam. 

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 9. panta 2. grozījumu. Paša reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja vielas riska līmeņa 
klasifikācijas pārbaude ir daļa no dokumentu novērtēšanas uzdevuma.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête un Richard Seeber

Grozījums Nr. 765
40. panta 3. punkts

3. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
iesniedz pieprasīto informāciju Aģentūrai. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kā daļa no saskaņotas procedūras un, lai novērstu jebkāda veida neatbilstības, priekšlikumus 
veikt eksperimentus un dokumentus ir jāizvērtē Aģentūrai, kas paļaujas uz Eiropas 
novērtēšanas aģentūrām un iestādēm. Tomēr, Aģentūrai ir jāpalīdz sagatavot dokumentus un 
jāierosina ieteikumi. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 766
40. panta 3. punkts
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3. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
iesniedz pieprasīto informāciju Aģentūrai.

3. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
iesniedz pieprasīto informāciju Aģentūrai,
ievērojot pamatotu pēdējo termiņu, ko 
noteikusi Aģentūra. Šis termiņš 
nepārsniedz sešus mēnešus. Ja reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzējs noteiktajā termiņā 
neiesniedz atbilstošo informāciju, Aģentūra 
anulē reģistrācijas numuru.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji var būt izgājuši pilnības pārbaudi, kā noteikts 18. pantā, 
bet informācijas prasības tomēr var nebūt izpildītas. Neatbilstībai informācijas prasībām 
jābūt skaidrām sekām. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem jābūt ne vairāk kā vienai 
iespējai maksimums sešu mēnešu laikā izlabot nepareizas reģistrācijas. Tas varētu nodrošināt 
labu kvalitāti un novērstu nebeidzamos strīdus starp varasiestādēm un pieteicējiem. 
Redakcija ir saskaņā ar 18. panta nosacījumiem pilnības pārbaudei.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 767
40. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Aģentūra izstrādā ikgadēju plānu 
reģistrāciju dokumentu novērtēšanai, īpašu 
uzmanību pievēršot to vispārējās kvalitātes 
novērtējumam. Šo plānu publicē Aģentūras 
interneta mājās lapā.

Or. fr

Pamatojums

Kā daļa no saskaņotas procedūras un, lai izvairītos no jebkādām neatbilstībām, priekšlikumu 
veikt eksperimentus un dokumentu novērtēšanu ir jāveic Aģentūrai, kas būs spējīga piesaistīt 
Eiropas novērtēšanas aģentūru un iestāžu tīklu. Tāpat Aģentūrai ir jāpalīdz sagatavot 
dokumentus un izvirzīt ieteikumus, kas saistīti ar iesniegšanu.

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

Grozījums Nr. 768
40. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Aģentūra izstrādā ikgadēju plānu 
reģistrācijas dokumentu novērtēšanai, 
īpašu uzmanību pievēršot to vispārējās 
kvalitātes novērtējumam. Plānā īpaši ir 
norādīts minimālais procentuālais 
reģistratūru dokumentu skaits, kas 
jānovērtē noteiktajā periodā. Šis skaits nav 
mazāks par 5% no vidējā reģistrācijas 
dokumenta skaita pēdējo trīs gadu laikā. Šo 
plānu publicē Aģentūras interneta mājās 
lapā.

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

It īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 34. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 769
40. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Kompetentā iestāde pārbauda 
reģistrācijas formu saturu pēc brīvas 
izvēles vismaz 5% gadījumu saskaņā ar 1. 
panta a) un b) daļu. 

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav obligāts reģistrācijas dokumentu kvalitātes un satura novērtējums, jo Aģentūra 
pārbaudīs tikai pilnību (18. panta 2. punkts). Ņemot vērā to, ka nesenajā dalībvalstu 
kompetento varasiestāžu novērtējumā atklāts, ka tikai 31% drošības ziņu lapu bija pilnībā 
pareizas, mēs uzskatām par ļoti svarīgu, ka vismaz 5% dokumentu nepieciešams audits, lai 
nodrošinātu un motivētu uzņēmumus iesniegt precīzu informāciju.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise 
Grossetête

Grozījums Nr. 770
40. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Aģentūra sagatavo ikgadēju ziņojumu 
par reģistrācijas dokumentu novērtēšanas 
rezultātiem. Šajā ziņojumā ietverti 
ieteikumi reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem, lai uzlabotu turpmāko 
reģistrāciju kvalitāti. Šo ziņojumu publicē 
Aģentūras interneta mājās lapā.

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

It īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 34. grozījumu (Guido Sacconi & citi).

Kā daļa no saskaņotas procedūras un, lai izvairītos no jebkādām neatbilstībām, priekšlikumu 
veikt eksperimentus un dokumentu novērtēšanu ir jāveic Aģentūrai, kas būs spējīga piesaistīt 
Eiropas novērtēšanas aģentūru un iestāžu tīklu. Tāpat Aģentūrai ir jāpalīdz sagatavot 
dokumentus un izvirzīt ieteikumus, kas saistīti ar iesniegšanu. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 771
41. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde pārbauda visu 
informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 39. vai 
40. pantu pieņemto lēmumu rezultātu, un 
vajadzības gadījumā izstrādā atbilstošus 
lēmumus saskaņā ar 39. vai 40. pantu. 

1. Aģentūra pārbauda visu informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 40. pantu pieņemto 
lēmumu rezultātu un vajadzības gadījumā 
izstrādā atbilstošus lēmumus. 

Or. de
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Grozījumu iesniedza Werner Langen un Richard Seeber

Grozījums Nr. 772
41. panta 2. punkts

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde novērtēšanas gaitā 
iegūto informāciju izmanto 43.aa panta 1. 
punktā, 56. panta 3. punktā un 66. panta 2. 
punktā minētajiem mērķiem, un iegūto 
informāciju nodod Komisijai, Aģentūrai un 
citām dalībvalstīm. Kompetentā iestāde 
informē Komisiju, Aģentūru, reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju un citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes par tās pieņemto 
lēmumu par to, vai un kā izmantot iegūto 
informāciju.

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
Aģentūra informē Komisiju, reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju un dalībvalstu 
kompetentās iestādes par tās pieņemto 
lēmumu par to, vai un kā izmantot iegūto 
informāciju 56. panta 3. punktā un 66. 
panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem. 

Or. de

Pamatojums

Te beidzas novērtēšanas process līdz brīdim, kad Aģentūra saskaņā ar 43.aa pantu nolemj, ka 
vielas novērtēšana ir nepieciešama un pamatota. (Richard Seeber) 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 773
41. panta 2. punkts

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde novērtēšanas gaitā iegūto 
informāciju izmanto 43.a panta 1. punktā, 
56. panta 3. punktā un 66. panta 2. punktā 
minētajiem mērķiem, un iegūto informāciju 
nodod Komisijai, Aģentūrai un citām 
dalībvalstīm. Kompetentā iestāde informē 
Komisiju, Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tās pieņemto lēmumu par to, vai 
un kā izmantot iegūto informāciju.

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde novērtēšanas gaitā iegūto 
informāciju izmanto 56. panta 3. punktā un 
66. panta 2. punktā minētajiem mērķiem, un 
iegūto informāciju nodod Komisijai, 
Aģentūrai un citām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tās pieņemto lēmumu par to, vai 
un kā izmantot iegūto informāciju.

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 774
41. panta 2. punkts

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde novērtēšanas gaitā iegūto 
informāciju izmanto 43.a panta 1. punktā, 
56. panta 3. punktā un 66. panta 2. punktā 
minētajiem mērķiem, un iegūto informāciju 
nodod Komisijai, Aģentūrai un citām 
dalībvalstīm. Kompetentā iestāde informē
Komisiju, Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tās pieņemto lēmumu par to, vai 
un kā izmantot iegūto informāciju.

Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta vai 
ir konstatēts, ka ķimikāliju nekaitīguma 
novērtējums nav atbilstošs, lai kontrolētu 
riska iespējas, kompetentā iestāde 
novērtēšanas gaitā iegūto informāciju 
izmanto 43.a panta 1. punktā, 56. panta 3. 
punktā un 66. panta 2. punktā minētajiem 
mērķiem, un iegūto informāciju nodod 
Komisijai, Aģentūrai un citām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tās pieņemto lēmumu par to, vai 
un kā izmantot iegūto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde ir tiesīga darboties arī gadījumā, ja ķimikāliju nekaitīguma novērtējumu 
neuzskata par atbilstošu. Tas palīdzētu nodrošināt labu ķimikāliju nekaitīguma novērtējuma 
kvalitāti un izvairīties no nebeidzamām diskusijām starp varas iestādēm un reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzējiem.

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

Grozījums Nr. 775
41. panta 2. punkts

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde novērtēšanas gaitā 
iegūto informāciju izmanto 43.a panta 1. 
punktā, 56. panta 3. punktā un 66. panta 2. 
punktā minētajiem mērķiem, un iegūto 
informāciju nodod Komisijai, Aģentūrai un 
citām dalībvalstīm. Kompetentā iestāde
informē Komisiju, Aģentūru, reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju un citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes par tās pieņemto 
lēmumu par to, vai un kā izmantot iegūto 

2. Kad dokumentu novērtēšana ir pabeigta, 
Aģentūra novērtēšanas gaitā iegūto 
informāciju izmanto 43.a panta 1. punktā, 
56. panta 3. punktā un 66. panta 2. punktā 
minētajiem mērķiem, un iegūto informāciju 
nodod Komisijai, Aģentūrai un citām 
dalībvalstīm. Aģentūra informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par tās pieņemto lēmumu par to, vai 
un kā izmantot iegūto informāciju.
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informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 776
42. pants

Pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumu veikt eksperimentus iesniegšanai nav atsevišķi norādījumi: visa informācija, kas 
saistīta ar drošu izmantošanu tika iesniegta, kad vielu reģistrēja. Tāpēc nav vajadzības tos 
izskatīt kompetentajai iestādei vai Aģentūrai.
Turklāt nav pieņemams, ka iestāžu lēmums ir jāgaida līdz pieciem gadiem pēc priekšlikuma 
iesniegšanas par eksperimentu veikšanu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Grozījums Nr. 777
42. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde, kas sāk novērtēt 
priekšlikumu veikt eksperimentu saskaņā 
ar 39. pantu, attiecīgi informē Aģentūru. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
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iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi & citi) 

Šī panta 1. punkta svītrojums saistās ar 38. panta 15. grozījumu. 3. un 4. punkta svītrojums ir 
saistīts ar 26. - 26.b panta 5. - 7. grozījumu. (Elisabeth Jeggle un citi) 

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem, saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Richard Seeber) 

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

Grozījums Nr. 778
42. panta 2. punkts

2. Kompetentā iestāde sagatavo ziņojuma 
projektu saskaņā ar 39. panta 2. punktu 120 
dienu laikā no reģistrācijas vai lietotāja 
ziņojuma saņemšanas, kur ir priekšlikums 
veikt eksperimentu no Aģentūras. 

2. Aģentūra sagatavo ziņojuma projektu 
saskaņā ar 39. panta 2. punktu 120 dienu 
laikā no reģistrācijas vai lietotāja ziņojuma
saņemšanas, kur ir priekšlikums veikt 
eksperimentu.

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi & citi) 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 779
42. panta 3. un 4. punkts

3. Vielu, ko pakāpeniski ievieš, gadījumā 
kompetentā iestāde sagatavo lēmuma 
projektu saskaņā ar 39. panta 2. punktu:

svītrots

a) piecu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
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noteiktajā termiņā, kā norādīts 21. panta 1. 
punktā, kur ir ierosināts priekšlikums veikt 
eksperimentu, lai izpildītu informācijai 
nepieciešamās prasības saskaņā ar VII un 
VIII pielikumu;
b) deviņu gadu laikā no šīs Regulas 
stāšanās spēkā visām reģistrācijām, kas 
saņemtas noteiktajā termiņā, kas norādīts 
21. panta 2. punktā, kurās ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu, lai 
izpildītu informācijai nepieciešamās 
prasības saskaņā tikai ar VII pielikumu;
c) pēc termiņiem, kas noteikti a) un b) daļā 
visām reģistrācijām, kurās ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3. punktā norādītajā 
termiņā. 

Or. de

Pamatojums

Šī panta 1. punkta svītrojums ir saistīts ar 38. panta 15. grozījumu. 3. un 4. punkta svītrojums 
ir saistīts ar 26. līdz 26.b) panta 5. līdz 7. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 780
42. panta 3.a) un b) punkts

a) piecu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. panta 1. 
punktā, kurās ir ierosināts priekšlikums veikt 
eksperimentu, lai izpildītu informācijai 
nepieciešamās prasības saskaņā ar VII un
VIII pielikumu;

a) piecu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. panta 1. 
punktā, kurās ir ierosināts priekšlikums veikt 
eksperimentu, lai izpildītu informācijai 
nepieciešamās prasības saskaņā ar V līdz VII 
pielikumu;

b) deviņu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. panta 2. 
punktā, kurās ir ierosināts priekšlikums veikt 
eksperimentu, lai izpildītu informācijai 
nepieciešamās prasības saskaņā tikai ar VII 
pielikumu;

b) deviņu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. panta 2. 
punktā, kurās ir ierosināts priekšlikums veikt 
eksperimentu, lai izpildītu informācijai 
nepieciešamās prasības saskaņā tikai ar V -
VII pielikumu;
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Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47. apsvēruma, 11. panta 1. punkta un 39. panta 1. punkta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 781
42. panta 3.a), b) un c) punkts

a) piecu gadu laikā no šīs Regulas stāšanās 
spēkā visām reģistrācijām, kas saņemtas 
noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. panta 1. 
punktā, kurās ir ierosināts priekšlikums 
veikt eksperimentu, lai izpildītu 
informācijai nepieciešamās prasības 
saskaņā ar VII un VIII pielikumu;

a) piecu gadu laikā no priekšlikuma veikt 
eksperimentu iesniegšanas datuma visām 
reģistrācijām, kas saņemtas noteiktajā 
termiņā, kas norādīts 21. panta 1. punktā, un

b) deviņu gadu laikā no šīs Regulas 
stāšanās spēkā visām reģistrācijām, kas 
saņemtas noteiktajā termiņā, kas norādīts 21. 
panta 2. punktā, kurās ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu, lai 
izpildītu informācijai nepieciešamās 
prasības saskaņā tikai ar VII pielikumu;

b) deviņu gadu laikā no priekšlikuma veikt 
eksperimentu iesniegšanas datuma visām 
reģistrācijām, kas saņemtas noteiktajā 
termiņā, kas norādīts 21. panta 2. punktā; 

c) pēc termiņiem, kas noteikti a) un b) daļā 
visām reģistrācijām, kurās ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3. punktā norādītajā 
termiņā. 

c) pēc termiņiem, kas noteikti a) un b) daļā 
visām reģistrācijām, kurās ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3. punktā norādītajā 
termiņā

Or. en

Pamatojums

Skat. 9. panta 1. punkta a) daļas ix) apakšpunkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 782
42. panta 3. ba) punkts (jauns)

ba) divpadsmit gadu laikā no šīs Regulas 
stāšanās spēkā visām reģistrācijām, kas 
saņemtas noteiktajā termiņā, kā norādīts 
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21. panta 2. punktā, kur ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu, lai 
izpildītu informācijai nepieciešamās 
prasības saskaņā tikai ar VII pielikumu; 

Or. nl

Pamatojums

21. pantam ir pievienots jauns punkts, kas attiecas uz vielām, kas ir jāreģistrē pēc deviņiem 
gadiem. Šī iemesla dēļ ir nepieciešama jaunu punktu pievienošana šim pantam. (Blokland 
prioritāšu pakete).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 783
42. panta 3.c punkts

c) pēc termiņiem, kas noteikti a) un b) daļā 
visām reģistrācijām, kur ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3. punktā norādītajā 
termiņā. 

c) pēc termiņiem, kas noteikti a), b) un ba)
daļā visām reģistrācijām, kur ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3.a punktā norādītajā 
termiņā. 

Or. nl

Pamatojums

Šīs Regulas 21. pantam ir pievienots jauns punkts, kas attiecas uz vielām, kas jāreģistrē pēc 
deviņiem gadiem. Šī iemesla dēļ ir jāpievieno jauni punkti šim pantam. (Blokland prioritāšu 
pakete).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 784
42. panta 3. punkta c) daļa

c) pēc termiņiem, kas noteikti a) un b) daļā
visām reģistrācijām, kur ir ierosināts 
priekšlikums veikt eksperimentu un kas 
saņemtas 21. panta 3. punktā norādītajā 
termiņā. 

c) četrpadsmit gadu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā visām reģistrācijām, kur ir 
ierosināts priekšlikums veikt eksperimentu 
un kas saņemtas 21. panta 3. punktā 
norādītajā termiņā. 

Or. en
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Pamatojums

Jābūt skaidram beigu termiņam priekšlikumu veikt eksperimentus novērtēšanai vielām, kuru 
svars ir no 1 līdz 10 tonnām.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Richard Seeber

Grozījums Nr. 785
42. panta 4. punkts

4. Kad dalībvalsts kompetentā iestāde 
izbeidz novērtēšanas darbības saskaņā ar 
39. pantu attiecībā uz vielām, ko 
pakāpeniski ievieš, tā attiecīgi informē 
Aģentūru. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi)

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem, saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Richard Seeber)

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

Grozījums Nr. 786
42. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Reģistrācijas dokumentu saraksts, kas 
izvērtēts saskaņā ar 39. pantu, ir pieejams 
dalībvalstīm. 

Or. en
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Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 787
42. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Informācijas prasības ir jāizpilda divu 
gadu laikā pēc priekšlikuma veikt 
eksperimentu novērtēšanas pabeigšanas. 

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktam beigu termiņam eksperimentu veikšanai.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Werner Langen + Richard Seeber

Grozījums Nr. 788
43. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde, kas sāk novērtēt 
reģistrācijas atbilstību saskaņā ar 40. 
pantu, attiecīgi informē Aģentūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi & citi) 

Priekšlikumu veikt eksperimentus iesniegšanai nav atsevišķi norādījumi: visa informācija, kas 
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saistīta ar drošu izmantošanu tika iesniegta, kad vielu reģistrēja. Tāpēc nav nepieciešamības 
tos izskatīt kompetentajai valsts iestādei vai Aģentūrai.

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem, saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Richard Seeber)

Grozījumu iesniedza Werner Langen un Richard Seeber

Grozījums Nr. 789
43. panta 3. punkts

3. Kad dalībvalsts kompetentā iestāde 
izbeidz novērtēšanas darbības saskaņā ar 
40. pantu attiecībā uz vielām, ko 
pakāpeniski ievieš, tā attiecīgi informē 
Aģentūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumu veikt eksperimentus iesniegšanai nav atsevišķi norādījumi: visa informācija, kas 
saistīta ar drošu izmantošanu tika iesniegta, kad vielu reģistrēja. (Werner Langen)

Lai atvieglotu un koncentrētu procesu, Aģentūrai jāpārzina visi novērtējumi un tā vienīgā var 
pieņemt lēmumus par visiem novērtēšanas aspektiem, saskaņas, tiesiskās drošības un 
efektivitātes nolūkā. (Richard Seeber)

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

Grozījums Nr. 790
43. panta 3. punkts

3. Kad dalībvalsts kompetentā iestāde 
izbeidz novērtēšanas darbības saskaņā ar 
40. pantu attiecībā uz vielām, ko 
pakāpeniski ievieš, tā attiecīgi informē 
Aģentūru.

3. Reģistrācijas dokumentu saraksts, kas 
izvērtēts saskaņā ar 40. pantu, ir pieejams 
dalībvalstīm. 

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
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iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 791
43.-a pants (jauns)

2.A NODAĻA 
REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTU 

PĀRBAUDE VIELĀM AR DAUDZUMU 
NO 1 LĪDZ 10 TONNĀM

43.-a pants
Vielu identificēšana saskaņā ar 

turpmākajām informācijas prasībām
1. Ar mērķi identificēt vielas, par ko ir 
jāiesniedz informācija V pielikumā, 
Aģentūra var veikt visu reģistrācijas 
dokumentu pārbaudi vielām, kas ir 
reģistrētas tikai apjomā, kas mazāks par 10 
tonnām, lai identificētu tās, kas atbilst 
vismaz diviem turpmāk minētajiem 
kritērijiem:
a) vielas ar iespējami augstu bīstamības 
pakāpi, kas rodas no:
i) patēriņa; vai
ii) izkliedējošās profesionālās 
izmantošanas; vai
iii) izkliedējošās rūpnieciskās 
izmantošanas; 
b) vielas, par kuru ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi ir iesniegta vismazākā 
informācija;
c) vielas, par ko zinātniskajos pētījumos 
norādīts, ka tās klasificē 1. un 2. kategorijā 
kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas, 
tās atražojot, vai atbilst XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem, un par ko ir 
pieejama vismazāk informācijas par to 
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bīstamību;
d) vielas, kas ir reģistrējuši vismaz 20 
reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji; 
nodrošina, ka šie iesniedzēji nav parādījuši, 
ka tās nav saskarsmē bīstamas vai nav 
norādīti zinātniski pierādījumi, ka tās nav 
bīstamas;
e) vielas, kas ieviešanas vai novērošanas 
darbību rezultātā dalībvalstīs, ir noteiktas 
kā bīstamas cilvēku veselībai vai videi. 
2. Aģentūra pieprasa reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzējiem, kas noteikti 
pārbaudes rezultātā, 1 gada laikā iesniegt 
informāciju, kas noteikta V pielikumā, 
saskaņā ar 12. pantu. 
3. Aģentūra var Komisijai ierosināt 
turpmākus pārbaudes kritērijus. Komisija 
pieņem lēmumu, kas ietvertu turpmākus 
kritērijus III A pielikumā saskaņā ar 130. 
panta 3. punktā noteikto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ļauj Aģentūrai noteikt saturu, kam nav pieejams pilns V pielikuma datu kopums, 
un tas varētu būt ļoti riskanti. Šo prioritāro vielu saturiem trūkstošo informāciju, salīdzinot ar 
V pielikumā minēto informāciju, izveidos un iesniegs uzņēmumi. Atsijāšanas kritēriji ir tukši 
dokumenti, aizdomas par kancerogēnām, mutagēnām vai toksiskām , kā arī stabilām, 
bioakumulatīvām un toksiskām vielām, plaši izplatītu iedarbību, kumulatīviem apjomiem un 
problēmām, kas norādītas ieviešanas pasākumos. Aplūkojot lietojamību un proporcionalitāti, 
vismaz divi no šiem kritērijiem jāizpilda, lai saturs tiktu atlasīts. (Grozījums saistīts ar 5. 
panta 4. punkta grozījumu)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 792
43.-ab pants (jauns)

43.-ab pants
Turpmākas informācijas izstrādāšana 

gadījumā, ja ir vairāki reģistrācijas 
pieteikumu iesniedzēji 
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1. Ja vairākiem reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem pieprasa iesniegt informāciju 
par vienu vielu, kā tas noteikts V 
pielikumā, Aģentūra visiem sniedz 
informāciju vienam par otru. Viņi visi kopā 
ir atbildīgi par sniegto informāciju.
2. Visiem reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem par vienu un to pašu vielu ir 
trīs mēneši laika, lai vienotos, kas sniegs 
informāciju visu vārdā. Ja gadījumā 
neizdodas noslēgt vienošanos, Aģentūra 
nosaka vienu no reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem, kas sniedz informāciju.
3. Trūkstošās informācijas veidošanas 
izmaksām ir jāatbilst V pielikumā 
noteiktajām prasībām un ir jāsadala 
vienlīdzīgi starp visiem reģistrācijas 
pieteikumu iesniedzējiem par šo vielu, līdz 
brīdim, kad tiek noslēgts cits līgums.

Or. en

Pamatojums

Ja gadījumā būs vairāki reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji, tiks veidots tikai viens datu 
komplekts un izmaksas tiks sadalītas starp visiem šīs vielas reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējiem.
(Grozījums saistās ar 5. panta 4. punktu).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 793
43.-ac pants (jauns)

43.-ac pants 
Turpmākas informācijas pārbaude

1. Aģentūra pārbauda informāciju, kas 
iesniegta, pamatojoties uz šo nodaļu un
vajadzības gadījumā izstrādā jebkādu 
piemērotu lēmumu saskaņā ar 40. pantu. 
2. Aģentūra informē Komisiju, dalībvalstis 
un reģistrācijas pieteikumu iesniedzēju par 
tās pieņemto lēmumu, ja tā iesaka izvēlēties 
vielu tās novērtēšanai vai iepazīstināt ar 
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pasākumiem saskaņā ar VII vai VIII 
sadaļu. 

Or. en

Pamatojums

Informācijai, kas iesniegta par prioritārajām vielām, kas noteiktas pārbaudes rezultātā, tiks 
veikta dokumentu novērtēšana – atbilstības pārbaude, un vajadzības gadījumā tiks 
apstiprinātas arī citas REACH sistēmas daļas, kā tas noteikts Komisijas priekšlikumā. 
(Grozījums saistās ar 5. panta 4. punktu)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 794
43.a pants (jauns)

43.a pants
minimuma vielas novērtējumu skaits

Katru gadu Aģentūra nosaka minimuma 
vielas novērtējumu skaitu, kas ir jāveic 
gada laikā, lai sekmētu vielas 
identificēšanu, bet kam nepieciešama 
tālāka izmeklēšana vai darbība. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka minimuma vielas novērtējumu skaits. Tas uzlabotu kvalitātes kontroli un 
problemātisko vielu noteikšanu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 795
43.a) panta nosaukums

Vielas novērtēšanas kritēriji Vielu novērtēšanas kritēriji un 
novērtēšanas prioritāšu saraksts

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums papildina referenta 35. grozījumu. Ir svarīgi, lai novērtējuma kritēriji attiektos 
uz ķimikāliju kombināciju sinerģiskajām ietekmēm. Īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz 
jaundzimušajiem bērniem un sievietēm. (Dorette Corbey)

Saistās ar 38. panta grozījumu. (Anja Weisgerber)

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 796
43.a panta 1. punkts

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izveido vielu papildu novērtēšanas prioritāšu 
izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana 
pamatojas uz risku. Novērtēšanas kritēriji 
ietver bīstamības datus, saskarsmes datus un 
ziņas par tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu 
par vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai. 
Dalībvalstis izmanto šos kritērijus attīstības 
plānu sagatavošanā.

1. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, 
Aģentūra izveido vielu papildu novērtēšanas 
prioritāšu izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu 
izvirzīšana pamatojas uz risku. Novērtēšanas 
kritēriji ietver bīstamības datus, saskarsmes 
datus, potenciālo sinerģisko ietekmi 
kombinācijā ar ķīmiskām vielām, ietekmi 
uz embrionālo attīstību, ietekmi uz 
sievietēm (grūtniecēm) un bērniem un ziņas 
par tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu par 
vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums papildina referenta 35. grozījumu. Ir svarīgi, lai novērtējuma kritēriji attiektos 
uz ķimikāliju kombināciju sinerģiskajām ietekmēm. Īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz 
jaundzimušiem bērniem un sievietēm.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 797
43.a panta 1. grozījums

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izveido vielu novērtēšanas prioritāšu 
izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana 
pamatojas uz risku. Novērtēšanas kritēriji 
ietver bīstamības datus, saskarsmes datus un 

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izveido vielu novērtēšanas prioritāšu 
izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana 
pamatojas uz risku. Novērtēšanas kritēriji 
ietver bīstamības datus, saskarsmes datus un 
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ziņas par tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu 
par vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai. 
Dalībvalstis izmanto šos kritērijus attīstības 
plānu sagatavošanā.

ziņas par tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu 
par vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai.

Or. en

Pamatojums

Lūdz nostiprināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar VI sadaļas grozījumiem, ko iesnieguši tie paši autori. Šis grozījumu aizstās 
ziņojuma projekta 34. līdz 36. un 38. līdz 49. grozījumu. It īpaši šis grozījums attiecās uz 
ziņojuma projekta 35. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Saistās ar 38. panta grozījumu. (Anja Weisgerber)

Lai regula būtu saskaņota, Aģentūrai jābūt atbildīgai par Kopienas attīstības plāna izstrādi. 
Tomēr, lai veicinātu attīstības plāna izstrādi un dalībvalstu līdzdalību, nosakot tā galīgo 
veidolu, ir būtiski, ka Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izvirza kritērijus, kas ļautu lemt par 
to, kādām jābūt satura novērtējuma prioritātēm. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 798
43.a panta 1. grozījums

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izveido vielu novērtēšanas prioritāšu 
izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana 
pamatojas uz risku. Novērtēšanas kritēriji 
ietver bīstamības datus, saskarsmes datus un 
ziņas par tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu 
par vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai. 
Dalībvalstis izmanto šos kritērijus attīstības 
plānu sagatavošanā.

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, 
Aģentūra izveido vielu novērtēšanas 
prioritāšu izvirzīšanas kritērijus. 
Prioritāšu izvirzīšana pamatojas uz risku. 
Novērtēšanas kritēriji ietver bīstamības 
datus, saskarsmes datus un ziņas par 
tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu par 
vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai. 
Dalībvalstis izmanto šos kritērijus 
attīstības plānu sagatavošanā. Izejas 
punkts gan prioritāšu izvirzīšanas, gan 
turpmāko kritēriju novērtēšanai ir tas, 
ka pieejamie personāla resursi 
galvenokārt tiek izmantoti, lai novērtētu 
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vielas, kuru izmantošanu pamatoti var 
uzskatīt par nepārprotamu risku cilvēka 
veselībai vai videi.

Or. sv

Pamatojums

Tā kā mēs esam ierobežojuši personālsastāvu, mums priekšroka jādod visbīstamākajām 
vielām. Šis formulējums izskaidro šo prioritāšu noteikšanu.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Grozījums Nr. 799
43.a) panta 1. grozījums

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Aģentūra 
izveido vielu novērtēšanas prioritāšu 
izvirzīšanas kritērijus. Prioritāšu 
izvirzīšana pamatojas uz risku. 
Novērtēšanas kritēriji ietver bīstamības 
datus, saskarsmes datus un ziņas par 
tonnāžu. Aģentūra pieņem lēmumu par 
vielu kritērijiem, kam tiks veikts tālāks 
novērtējums, prioritāšu izvirzīšanai.
Dalībvalstis izmanto šos kritērijus attīstības 
plānu sagatavošanā. 

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, kas 
balstīta uz riskiem par vielas izvēli, 
Aģentūra izveido vielu novērtēšanas 
prioritāšu izvirzīšanas kritērijus. 
Novērtēšanas kritēriji ietver bīstamības 
datus, saskarsmes datus un ziņas par 
tonnāžu. Šajos kritērijos izskaidroti 
apstākļi, pēc kam tiek piegādāta 
informācija saskaņā ar II sadaļu un 
dokumentu novērtējumu, kas minēts VI 
sadaļā, un ko uzskata par nepietiekamiem, 
lai novērtētu un novērstu vielas riska 
līmeni un tās noteikto(-ās) izmantošanu(-
as).

Or. it

Pamatojums

Aģentūrai tās novērtējumu lēmumi ir jābalsta uz saskaņotiem un pārredzamiem kritērijiem. 
Šis grozījums jāskatās saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem par vielu novērtējumu 
(Alessandro Foglietta un citi).
Aģentūrai jābalsta tās novērtējuma lēmums uz harmonizētiem un pārredzamiem kritērijiem, 
piemēram:

- Apstākļi, kas saistīti ar informācijas prasībām ārpus V līdz VIII pielikuma 
robežām;

- Dokumentu novērtējuma rezultātos esošās viena satura vai līdzīgu saturu dažādas 
reģistrācijas; 
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- Nepieciešamība salīdzināt atšķirīgus dokumentu novērtējuma rezultātus attiecībā 
uz viena satura vai līdzīgu saturu dažādas reģistrācijas. 

Šis grozījums jāskatās saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem par vielu novērtējumu
(Marcello Vernola un citi).
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 800
43.a panta 1.a punkts (jauns)

1.a Aģentūra izmanto šādus kritērijus ar 
mērķi izveidot novērtēšanai prioritāro vielu 
sarakstu. Aģentūra pieņem šo sarakstu pēc 
dalībvalsts Komitejas izteiktā viedokļa. 
Sarakstā ietver vielas, ja ir pamats domāt 
(vai nu pēc dokumentu novērtējuma, ko 
veikusi viena no kompetentajām iestādēm, 
kā tas teikts 38. pantā, vai arī, pamatojoties 
uz jebkādu citu piemērotu avotu, ietverot 
informāciju, ko satur dokumenti), ka dotā 
viela rada risku veselībai vai videi, it īpaši 
vienā no šādiem apstākļiem:
a) vielu strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kas ir noturīgas un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tās ir noturīgas 
un var bioakumulēties;
b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji;
c) iespējamo sinerģisko ietekmi 
kombinācijā ar ķīmiskajām vielām; 
d) iespējamo ietekmi uz embrija 
attīstību un sieviešu un bērnu 
veselību. 

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu, šis grozījums papildina referenta 36. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 801
43.a a pants (jauns)

a) Ar mērķi identificēt vielas, par ko ir 
jāiesniedz turpmāka informācija par 
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kritērijiem, kas noteikti IC pielikumā, 
Aģentūra var veikt visu reģistrācijas 
dokumentu pārbaudi vielām, kas ir 
reģistrētas tikai daudzumos, kas mazāks 
par 10 tonnām.
Par katru atlasīto kritēriju kombināciju 
Aģentūra arī norāda, vai ir jāiesniedz visa 
vai īpaša informācija V pielikumā. 
Aģentūra veic pirmo reģistrācijas 
dokumentu pārbaudi ne vēlāk kā [13] 
gadus pēc Regulas stāšanās spēkā.
b) Aģentūra informē reģistrācijas 
pieteikumu iesniedzējus par vielām, ko 
nosaka šī fakta pārbaudes rezultātā, kā arī 
par turpmāko informāciju, kas ir 
jāiesniedz. Aģentūra publicē arī novērtēto 
vielu sarakstu savā mājas lapā.
c) Publicētie reģistrāciju pieteikumu 
iesniedzēji iesniedz visu informāciju, kas 
norādīta V pielikumā, vai īpašo 
informāciju, kā to norādījusi Aģentūra, [3] 
gadu laikā saskaņā ar 12. pantu. 
d) Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru 
var pieņemt lēmumu ietvert turpmākus 
kritērijus IC pielikumā, vai mainīt 
kritērijus, kas jau ir ietverti saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 130. panta 3. 
punktā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā 43.a panta numurs ir jānomaina uz 43.a panta 1. punkts.

Lai atļautu efektīvu prioritāšu noteikšanu ar nolūku uzlabot informācijas apkopošanu, ir
lietderīgi koncentrēties uz tiem dokumentiem, kur ir vislielākā varbūtība, ka turpmākā 
informācija sekmēs efektīvu risku vadību. Dokumentiem, kur izpildīti divi vai vairāk 
prioritāšu noteikšanas kritēriji, kas uzskaitīti pielikumā IC (jauns), jāpiešķir augstāks 
prioritātes līmenis. Šie kritēriji arī paaugstinās dokumentu novērtēšanas procesa efektivitāti, 
nodrošinot vienādu prioritāšu noteikšanas mehānismu, atlasot maza apjoma vielu 
dokumentus novērtēšanai. Atkarībā no izvēlēto kritēriju kombinācijas, Aģentūra arī norādīs, 
vai jāiesniedz visa informācija V pielikumā, vai ir nepieciešama tikai noteikta informācija. 
Tas ļaus pieprasīt visu informācijas kopumu, kad vien tas tiks uzskatīts par nepieciešamu, vai 
pārmaiņus lai palīdzētu turpmākai prioritāšu noteikšanai, pieprasot tikai būtisko informāciju. 
Ir jābūt iespējai, piemēram, pieprasīt tikai ekotoksikoloģiskos gala rezultātus gadījumos, kad 
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iespējamas bažas tikai par apkārtējo vidi. Pieprasītajai informācijai jābūt detalizētai, lai 
nodrošinātu tiesisko ticamību. Ir arī jābūt iespējamam, ka Aģentūra var veikt vairāk kā vienu 
atsijāšanu, lai ļautu efektīvāk izmantot Aģentūras resursus.

Lai uzlabotu piekļuvi informācijai un palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tas arī 
būtu noderīgi, ja tiktu izveidots prioritāro vielu saraksts, kas būtu pieejams Aģentūras mājas 
lapā.

Dokumentus prioritārajām vielām jāprecizē noteiktā laika periodā.

Ir jābūt iespējai ietvert jaunus prioritāšu noteikšanas kritērijus IC pielikumā vai grozīt jau 
esošos, lai atspoguļotu jaunas bažas, kā arī ņemot vērā pieredzi. 128. pants jau nodrošina, ka 
pielikumi var tikt grozīti, piemērojot reglamentēto komitoloģijas procedūru.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

Grozījums Nr. 802
43.aa panta virsraksts

Kompetentā iestāde Kopienas darbības plāns

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā lielo efektivitāti, ir svarīgi, lai būtu viens kopīgs Kopienas attīstības plāns, nevis 
nacionālo attīstības plānu nostatīšana par prioritāro. Aģentūra ir arī atbildīga par šī 
attīstības plāna īstenošanu, kam jābūt elastīgam attiecībā uz dalībvalstu interesēm.

Lai ievērotu savas saistības saskaņā ar šo pantu, Aģentūrai jāspēj piemērot ne tikai savus 
iekšējos resursus, bet arī iestāžu tīklu un līdztekus darbojošos aģentūru resursus. Attiecībā uz 
uzdevumu sadali Aģentūrai jāņem vērā dalībvalstu izteiktie ierosinājumi un šo iestāžu veikto 
pieteikumu iezīmes. (Françoise Grossetête)

Mēģina nostiprināt Aģentūras lomu ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi vislabākajā iespējamā 
veidā izmantojot pieejamos resursus un it īpaši ekspertīzes resursus, kas dalībvalstīm jau ir 
pieejami.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. 

It īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 36., 38., 39., 40. un 41. grozījumu. (Guido 
Sacconi & citi)
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 803
43.aa panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu iestādi saskaņā 
ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, ja šai 
dalībvalstij tās kompetento iestāžu
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, pamatojoties uz kādu no 
turpmāk minētiem punktiem:

1. Pamatojoties uz kritēriju prioritāšu 
noteikšanu saskaņā ar 43.a pantu, 
Aģentūra izveido prioritāro vielu sarakstu 
novērtējumam, attiecībā uz ko, it īpaši 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, paziņojumi saskaņā ar 
20., 22. un 35. pantu vai informāciju no 
kāda cita attiecīga avota, dokumentu 
novērtēšanas rezultātā, ir aizdomas, ka viela 
rada risku veselībai vai videi, pamatojoties 
uz kādu no turpmāk minētiem punktiem:

Or. de

Pamatojums

Lai vienkāršotu procedūru un izvairītos no nelīdzsvarotības dalībvalstīs atšķirīgu 
decentralizētu administrācijas metožu dēļ, Aģentūrai ir uzdevums izveidot to vielu sarakstu, 
kam pirmajām ir jāsniedz novērtējums un brīdināt dalībvalstis, ka tām jābūt atbildīgām par 
atsevišķu vielu novērtējuma sniegšanu. Ir jāpublicē novērtēto vielu iezīmes; tas šo procedūru 
padarītu pārredzamāku.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 804
43.a a panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi 
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, 
ja šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, pamatojoties uz kādu no 
zemāk minētiem punktiem:

Ja Aģentūra uzskata, ka ir nepieciešams 
veikt vielas novērtēšanu, tai ir jāpieņem 
lēmums saskaņā ar 43.a) pantu, 48. un 49. 
pantu. 

a) vielu strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kas ir noturīgas un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tās ir noturīgas 

Pozitīva lēmuma gadījumā Aģentūra ietver 
iespējami bīstamo vielu darbības plānā ar 
44. līdz 46. pantā noteikto mērķi. Šis plāns 
ir prioritārs ņemot vērā pastāvošo risku.
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un var bioakumulēties; 
b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

Or. de

Pamatojums

Vielas novērtēšanu var ierosināt tikai tad, ja tā atbilst 43. pantā noteiktajiem kritērijiem.

Plašāku novērtējumu Aģentūrai jāveic gadījumā, ja viela un tās izmantojums atbilst 43.a 
pantā noteiktajiem kritērijiem pēc kam jāsniedz šāds novērtējums. 

Šī procedūra ir lieka: Aģentūra pati var izstrādāt attīstības plānu.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines un María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 805
43.a a panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi 
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, 
ja šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, pamatojoties uz kādu no 
zemāk minētiem punktiem: 

1. Ja Aģentūra uzskata, ka viela ir jānovērtē, 
tai ir jāpieņem lēmums, kas balstīts uz 43.a) 
panta, 48. un 49. pantu pamata. Pozitīva 
lēmuma gadījumā Aģentūra ietver 
iespējami bīstamo vielu darbības plānā ar 
44. līdz 46. pantā noteikto mērķi. Darbības 
plāns ir prioritārs izmantojot uz risku 
balstītu pieeju.

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un 
var bioakumulēties; 
b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

Or. it
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Pamatojums

Vielas novērtējumu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi 43.a) pantā noteiktie 
kritēriji. Šis grozījums jāskatās saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem par vielu 
novērtējumu.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

Grozījums Nr. 806
43.a a panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi 
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, ja 
šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, it īpaši pamatojoties uz 
kādu no zemāk minētiem punktiem:

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi 
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, ja 
šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi.

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un
var bioakumulēties; 

b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vielas novērtēšanai tiek atlasītas atbilstoši Aģentūras vadlīnijām (salīdzināt 43.a 
pantu), un, tā kā pamatojums tiek sniegts jebkam lēmumam saskaņā ar 44. pantu, kas 
pieprasa turpmākas pārbaudes, tiek ierosināts vielu novērtēšanas pamatojumu tālāk 
neierobežot, tādējādi nodrošinot, ka vielu novērtēšanas procedūra ir pietiekami elastīga, lai 
to piemērotu arī jauniem risku veidiem.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

Grozījums Nr. 807
43.a a panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi

1. Aģentūra izveido pagaidu Kopienas 
attīstības plānu saskaņā ar 44., 45., un 46. 
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saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, ja 
šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, it īpaši pamatojoties uz 
kādu no zemāk minētiem punktiem:

panta mērķiem, uz kritēriju bāzes, kas 
noteikti saskaņā ar 43.a) pantu un ja, 
dokumentu novērtēšanas rezultātā vai arī no 
kāda cita attiecīga avota, dokumentu 
novērtēšanas rezultātā, ir aizdomas, ka viela 
rada risku veselībai vai videi, it īpaši, 
piemēram, pamatojoties uz kādu no zemāk 
minētiem punktiem:

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un 
var bioakumulēties;

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un 
var bioakumulēties;

b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

Aģentūra iesniedz tās attīstības plānu 
dalībvalstīm līdz katra gada 31. decembrim. 
1.a) Dalībvalstis sniedz savus komentārus, 
tai skaitā priekšlikumus par papildus vielu 
iekļaušanu, pamatojoties uz Aģentūras 
attīstības plāna projektu, kā arī ierosina 
uzņemties novērtēšanu ar valsts 
organizāciju palīdzību līdz katra gada 31. 
janvārim. Dalībvalsts var neierosināt 
uzņemties vielas novērtēšanu, kuru tā pati 
ir ierosinājusi pievienot attīstības plāna 
projektam.
1.a) a) Aģentūra ir atbildīga par to vielu 
novērtēšanu, kas ietvertas Kopienas 
attīstības plānā. Lai veiktu šīs 
novērtēšanas, Aģentūra var paļauties uz 
organizāciju(-ām), kas ar šādu mērķi 
izveidota(-as) dalībvalstī, tās izvēloties uz 
dalībvalsts ieteikumu pamata, kas 
noformulēts saskaņā ar 1. panta a) daļu.

Or. en

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 808
43.a a panta 1. punkts

1. Dalībvalsts ietver vielu attīstības plānā ar 
mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, ja 
šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, it īpaši pamatojoties uz 
kādu no zemāk minētiem punktiem:

1. Aģentūra izveido pagaidu Kopienas 
attīstības plānu (svītrojums) saskaņā ar 44., 
45., un 46. panta mērķiem, uz kritēriju 
bāzes, kas noteikti saskaņā ar 43.a) pantu 
un ja tā uzskata, ka dokumentu 
novērtēšanas rezultātā vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, it īpaši, piemēram, 
pamatojoties uz kādu no zemāk minētiem 
punktiem:

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un 
var bioakumulēties;

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, kas 
rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem var 
būt bīstamas īpašības vai tie ir noturīgi un 
var bioakumulēties;

b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji.

Aģentūra iesniedz tās attīstības plānu 
dalībvalstīm līdz katra gada 31. decembrim.
1.a) Dalībvalstis līdz katra gada 31. 
janvārim var sniegt Aģentūrai savus 
komentārus par plāna projekta saturu, 
ierosināt priekšlikumus par jaunu vielu 
iekļaušanu attīstības plānā un ierosināt, ka 
atbildību par novērtējuma sniegšanu 
piešķir valsts iestādēm. 
1.b) Aģentūra ir atbildīga par to vielu 
novērtēšanu, kas ietvertas Kopienas 
attīstības plānā. Lai veiktu vielu 
novērtēšanu, Aģentūra var griezties pie 
ekspertu organizācijām, kas minētas 
izstrādātajā sarakstā saskaņā ar 83. pantu, 
un kuru tā izvēlas pamatojoties uz 
dalībvalstu ieteikumiem saskaņā ar 1.a) 
pantu.

Or. fr
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Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 809
43.a a panta 2. punkts

2. Iesāktais plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver 3 gadu periodu, tiek atjaunots katru 
gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts plāno 
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts Aģentūrai 
un citām dalībvalstīm attīstības plānu 
iesniedz katru gadu līdz 28. februārim. 
Aģentūra var izteikt komentārus, un 
dalībvalstis var sūtīt savus komentārus 
Aģentūrai vai izrādīt savu interesi par 
kādas vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. martam.

2. Aģentūra publicē sarakstu savā mājas 
lapā. Aģentūra iepriekš konsultē 
Dalībvalstu komiteju, kas noteikta 72. 
panta 1.punkta e) daļā, turpmāk tekstā 
“Dalībvalstu komiteja”.

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Grozījums Nr. 810
43.aa panta 2. punkts

2. Iesāktais plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver trīs gadu periodu, tiek atjaunots 
katru gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts 
plāno novērtēt katru gadu. Dalībvalsts 
Aģentūrai un citām dalībvalstīm attīstības 
plānu iesniedz katru gadu līdz 28. 
februārim. Aģentūra var izteikt 
komentārus, un dalībvalstis var sūtīt savus 
komentārus Aģentūrai vai izrādīt savu 
interesi par kādas vielas novērtēšanu līdz 
katra gada 31. martam.

2. Ne vēlāk kā līdz katra gada 28. 
februārim Aģentūra Dalībvalstu komitejai 
apstiprināšanai izvirza attīstības plānu. 
Attīstības plāns aptver trīs gadu periodu, 
tiek atjaunots katru gadu un norāda vielas, 
ko dalībvalsts plāno novērtēt katru gadu. 
Aģentūra informē reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju(-us) un publicē attīstības plānu 
savā mājas lapā.
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Or. it

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.aa) pantam.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 811
43.a a panta 2. punkts

2. Iesāktais plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver trīs gadu periodu, tiek atjaunots katru 
gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts plāno 
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts Aģentūrai 
un citām dalībvalstīm attīstības plānu 
iesniedz katru gadu līdz 28. februārim.
Aģentūra var izteikt komentārus, un 
dalībvalstis var sūtīt savus komentārus 
Aģentūrai vai izrādīt savu interesi par 
kādas vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. martam.

2. Attīstības plāns, kā minēts 1. punktā un 1. 
punkta a) daļā, aptver trīs gadu periodu, tiek 
atjaunots katru gadu un norāda vielas, ko
Aģentūra katru gadu novērtēs Kopienas 
līmenī vai, kad būs nepieciešams, 
dalībvalstīs, kas to ir pieprasījušas saskaņā 
ar 43.a a panta 1.b punktu. Aģentūra 
Kopienas attīstības plānu iesniedz 
(svītrojums) dalībvalstīm katru gadu līdz 28. 
februārim. 

Or. fr

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 812
43.a a panta 2. punkts

2. Attīstības plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver trīs gadu periodu, tiek atjaunots katru 
gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts plāno 
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts Aģentūrai 
un citām dalībvalstīm attīstības plānu 
iesniedz katru gadu līdz 28. februārim. 
Aģentūra var izteikt komentārus, un 
dalībvalstis var sūtīt savus komentārus 
Aģentūrai vai izrādīt savu interesi par 
kādas vielas novērtēšanu līdz katra gada 
31. martam.

2. Attīstības plāns, kā minēts 1. un 1.a) 
punktā aptver trīs gadu periodu, tiek 
atjaunots katru gadu un norāda vielas, ko 
Kopienas līmenī katru gadu plāno novērtēt
vai nu Aģentūra vai, kad iespējams, 
dalībvalstīs, kas ir iesniegušas 
pieprasījumu saskaņā ar 1.a punktu. 
Aģentūra Kopienas attīstības plānu iesniedz 
dalībvalstīm katru gadu līdz 28. februārim. 
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Or. en

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Werner Langen, 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. 813
43.a a panta 3. punkts

3. Gadījumos, kad par attīstības plānu nav 
komentāru vai citas dalībvalstis nav 
izrādījušas interesi, dalībvalsts pieņem šo 
attīstības plānu. Kompetentā iestāde ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir 
iekļāvusi vielu savā galīgajā attīstības 
plānā. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 814
43.a a panta 3. punkts

3. Gadījumos, kad par attīstības plānu nav 
komentāru vai citas dalībvalstis nav
izrādījušas interesi, dalībvalsts pieņem šo 
attīstības plānu. Kompetentā iestāde ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir 
iekļāvusi vielu savā galīgajā attīstības 
plānā.

3. Saraksts ir katru gadu jāatjauno.

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

Grozījums Nr. 815
43.a a panta 3. punkts

3. Gadījumos, kad par attīstības plānu nav 
komentāru vai citas dalībvalstis nav 
izrādījušas interesi, dalībvalsts pieņem šo 
attīstības plānu. Kompetentā iestāde ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir 
iekļāvusi vielu savā galīgajā attīstības 
plānā.

3. Ja pastāv dažādi viedokļi, vismaz 
vairākās dalībvalstīs, kas izvirza dažādas 
organizācijas vienas vielas novērtēšanas 
veikšanai, Aģentūra attīstības plānu 
iesniedz Komisijai, kas to pieņem saskaņā 
ar 130. panta 3. punktā noteikto procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer, 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. 816
43.a a panta 4. punkts

4. Gadījumos, kad divas vai vairākas 
dalībvalstis vienu vielu ir iekļāvušas savos 
attīstības plānu projektos vai pēc attīstības 
plānu iesniegšanas ir izteikušas interesi 
novērtēt vienu vielu, saskaņā ar 44., 45. un 
46. pantu otro, trešo un ceturto 
apakšpunktu procedūru ir jānosaka 
kompetentā iestāde.

svītrots

Aģentūra nosūta lietu uz Dalībvalsts 
komiteju, kas noteikta 72. panta 1. punkta 
e) daļā, turpmāk tekstā “Dalībvalstu 
komiteja”, lai vienotos, kas iestāde būs 
kompetentā iestāde, ņemot vērā principu, 
ka visi vielu sadalījumi starp dalībvalstīm 
atbilst to proporcijai no kopējā Kopienas 
iekšzemes kopprodukta. Kad vien 
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iespējams, priekšroka jādod dalībvalstīm, 
kas jau ir veikušas vielu dokumentu 
novērtēšanu saskaņā ar 39. - 43. pantu;
Ja 60 dienu laikā pēc nosūtīšanas 
dalībvalstu komiteja noslēdz vienbalsīgu 
līgumu, iesaistītās dalībvalstis attiecīgi 
pieņem savus galīgos attīstības plānus. 
Kompetentā iestāde ir tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kas ir vielu iekļāvusi 
savā galīgajā attīstības plānā.
Ja Dalībvalsts komiteja nenoslēdz 
vienbalsīgu vienošanos, Aģentūra iesniedz 
atšķirīgos viedokļus Komisijai, kas izlemj, 
kas iestāde ir kompetentā iestāde saskaņā 
ar procedūru, kas norādīta 130. panta 3. 
punktā, un dalībvalstis attiecīgi pieņem 
savus galīgos attīstības plānus.

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 817
43.a a panta 4, punkts

4. Gadījumos, kad divas vai vairākas 
dalībvalstis vienu vielu ir iekļāvušas savos 
attīstības plānu projektos vai pēc attīstības 
plānu iesniegšanas ir izteikušas interesi 
novērtēt vienu vielu, saskaņā ar 44., 45. un 
46. pantu otro, trešo un ceturto 
apakšpunktu procedūru ir jānosaka 
kompetentā iestāde.

4. Līgumā ar Dalībvalsts komiteju, 
Aģentūra norāda dalībvalsts atbildību par 
vielas novērtēšanu kā norādīts sarakstā.

Aģentūra nosūta lietu uz Dalībvalsts 
komiteju, kas noteikta 72. panta 1. punkta 
e) daļā, turpmāk tekstā “Dalībvalstu 
komiteja”, lai vienotos, kas iestāde būs 
kompetentā iestāde, ņemot vērā principu, 
ka visi vielu sadalījumi starp dalībvalstīm 
atbilst to proporcijai no kopējā Kopienas 
iekšzemes kopprodukta. Kad vien 
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iespējams, priekšroka jādod dalībvalstīm, 
kas jau ir veikušas vielu dokumentu 
novērtēšanu saskaņā ar 39. - 43. pantu;
Ja 60 dienu laikā pēc nosūtīšanas 
dalībvalstu komiteja noslēdz vienbalsīgu 
līgumu, iesaistītās dalībvalstis attiecīgi 
pieņem savus galīgos attīstības plānus. 
Kompetentā iestāde ir tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kas ir vielu iekļāvusi 
savā galīgajā attīstības plānā. 
Ja Dalībvalsts komiteja nenoslēdz 
vienbalsīgu vienošanos, Aģentūra iesniedz 
atšķirīgos viedokļus Komisijai, kas izlemj, 
kas iestāde ir kompetentā iestāde saskaņā 
ar procedūru, kas norādīta 130. panta 3. 
punktā, un dalībvalstis attiecīgi pieņem 
savus galīgos attīstības plānus.

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Werner Langen, Anja Weisgerber, 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. 818
43.a a panta 5, punkts

5. Tiklīdz ir noteiktas kompetentās iestādes, 
Aģentūra galīgo attīstības plānu publicē 
savā mājas lapā.  

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 819
43.a a panta 5. punkts

5. Tiklīdz ir noteiktas kompetentās iestādes, 
Aģentūra galīgo attīstības plānu publicē 
savā mājas lapā.

5. Norādītās dalībvalstis, turpmāk tekstā 
“kompetentās iestādes 44., 45. un 46. pantā 
izvirzītajiem mērķiem”, novērtē visas vielas 
saskaņā ar šo nodaļu.

Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 820
43.a a panta 5. punkts

5. Tiklīdz ir noteiktas kompetentās iestādes, 
Aģentūra galīgo attīstības plānu publicē savā 
mājas lapā.

5. Aģentūra galīgos attīstības plānus publicē 
savā mājas lapā.

Or. en

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Werner Langen, 
Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, 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. 821
43.a a panta 6. punkts

6. Kompetentā iestāde, kas noteikta 
saskaņā ar 1. līdz 4. punktu novērtē visas 
vielas, kas ir tās attīstības plānā saskaņā ar 
šo nodaļu. 

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies un Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 822
43.a a panta 6.a punkts (jauns)

6.a Dalībvalsts var jebkurā brīdī var 
paziņot dalībvalstij, kad tai ir pieejama 
informācija par draudiem cilvēka veselībai 
un videi. Aģentūra, ja tam ir pamatojums, 
pievieno šo vielu sarakstam par vielām, kas 
jānovērtē saskaņā ar attīstības plānu. 

Or. en

Pamatojums

Skat. šo pašu autoru pamatojumu iepriekšējam 43.a a panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 823
43.a a panta 6.a punkts (jauns)

6.a Dalībvalsts jebkurā brīdī var pievienot 
jaunu(-as) vielu(-as) saviem attīstības 
plāniem, kad tai ir pieejama informācija 
par draudiem cilvēka veselībai un videi. 
Viņiem ir jāinformē Aģentūra par savu 
nodomu pievienot vielu savam attīstības 
plānam. Ja vairāk kā viena dalībvalsts 
sniedz ziņojumu Aģentūrai par vienu vielu, 
pirmā dalībvalsts, kas informēja dalībvalsti, 
tiek norīkota veikt vielas novērtēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt, ka gadījumā, ja parādās jauna informācija, dalībvalstis var nolemt veikt vielas 
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novērtēšanu neatkarīgi notā, vai viela ir viņu attīstības plānos vai nav.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 824
43.a a panta 6.a punkts (jauns)

Dalībvalsts jebkurā brīdī var pievienot 
jaunu vielu saviem attīstības plāniem, kad 
tai ir pieejama informācija par draudiem 
cilvēka veselībai un videi. Viņiem ir 
jāinformē Aģentūra par savu nodomu 
pievienot vielu savam attīstības plānam. Ja 
vairāk kā viena dalībvalsts sniedz ziņojumu 
Aģentūrai par vienu vielu, Dalībvalsts 
komiteja izlemj, kas dalībvalsts veiks 
novērtēšanu. 

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstu varas iestādēm ir svarīgi spēt saglabāt galvenās tiesības ierosināt novērtēšanu, ja 
parādās jauna informācija, kas attiecās uz kaitējumu veselībai vai videi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 825
43.a a panta 6.a punkts (jauns)

6.a Dalībvalsts jebkurā brīdī var informēt 
Aģentūru par jaunu vielu, kad tai ir 
pieejama informācija par draudiem videi 
un cilvēka veselībai. Aģentūra, ja tam ir 
pamatojums, pievieno šo vielu sarakstam 
par vielām, kas jānovērtē saskaņā ar 
attīstības plānu. 
Tomēr gadījumā, ja Aģentūra izlemj 
nepievienot vielu sarakstam, kurā noteiktas 
vielas, kam jāsniedz novērtējums, 
dalībvalsts pati var izlemt veikt vielas 
novērtējumu. Dalībvalsts informē Aģentūru 
par savu nodomu veikt novērtēšanu.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis var izlemt veikt vielas novērtēšanu pat, ja Aģentūra nolemj to 
nedarīt.  

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 826
44. panta 1. punkts

1. Ja kompetentā varas iestāde ir uzskata, 
ka aizdomu noskaidrošanai, kā aprakstīts 
43.a a 1. pantā, nepieciešama papildu 
informācija, ieskaitot, ja nepieciešama, 
informācija, kas nav pieprasīta V līdz VIII 
pielikumos, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar 
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

1. Ja Aģentūra uzskata, ka kā aprakstīts 9., 
12. un 13. pantā ir nepieciešama papildu 
informācija, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar 
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas pamatots ar faktu, ka pieredze ir Aģentūrai, nevis dalībvalsts varas iestādei.  

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 827
44. panta 1. punkts

1. Ja kompetentā varas iestāde uzskata, ka 
aizdomu noskaidrošanai, kā aprakstīts 43.a a 
1. pantā, ir nepieciešama papildu 
informācija, ieskaitot, ja nepieciešama, 
informācija, kas nav pieprasīta V līdz VIII 
pielikumos, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar 
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

1. Ja Aģentūra uzskata, ka aizdomu 
noskaidrošanai, kā aprakstīts 43.a panta 1.a 
punktā, ir nepieciešama papildu informācija, 
ieskaitot, ja nepieciešama informācija, kas 
nav pieprasīta V līdz VIII pielikumos, tā 
sagatavo lēmuma projektu, kurā norādīti 
iemesli reģistrācijas pieteicējiem iesniegt 
papildu informāciju. Lēmums tiek 
sagatavots saskaņā ar procedūru, kas 
aprakstīta 48. un 49. pantā.
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Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu.

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

Grozījums Nr. 828
44. panta 1. punkts

1. Ja kompetentā varas iestāde ir uzskata, 
ka aizdomu noskaidrošanai, kā aprakstīts 
43.a a 1. pantā, nepieciešama papildu 
informācija, ieskaitot, ja nepieciešama, 
informācija, kas nav pieprasīta V līdz VIII 
pielikumos, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

1. Ja Aģentūra uzskata, ka ir nepieciešama 
papildu informācija papildus lietai, kurā ir 
nozīmīga informācija saskaņā ar 9. pantu 
un reģistrācijas iesniedzēja priekšlikumu 
veikt eksperimentu, tā sagatavo lēmuma 
projektu, kurā norādīti iemesli ietverta riska 
analīze reģistrācijas pieteicējiem iesniegt 
papildu informāciju. Lēmums tiek 
sagatavots saskaņā ar procedūru, kas 
aprakstīta 48. un 49. pantā.

Or. it

Pamatojums

Kritēriji, lai pieprasītu tālāku informāciju, ir jāpamato ar riska iespējamību. Šis grozījums 
jāpieņem saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem, kas attiecās uz vielu novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 829
44. panta 2. punkts

2. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
iesniedz pieprasīto informāciju Aģentūrai. 

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai sasniegtu lielāku ietekmi, ir svarīgi, lai būtu tikai viens Kopienas attīstības plāns nevis 
vairāku valstu attīstības plāni. Tāpat Aģentūrai ir jāīsteno šis attīstības plāns, kam jābūt 
korektam pret dalībvalstu raizēm. (Françoise Grossetête)
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 830
44. panta 3. punkts

3. Lēmuma projekts, kam nepieciešama 
tālāka informācija no reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja, ir jāsagatavo 12 
mēnešu laikā no attīstības plāna 
publicēšanas brīža Aģentūras mājas lapā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai sasniegtu lielāku ietekmi, ir svarīgi, lai būtu tikai viens Kopienas attīstības plāns nevis 
vairāku valstu attīstības plāni. Tāpat Aģentūrai ir jāīsteno šis attīstības plāns, kam jābūt 
korektam pret dalībvalstu raizēm. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 831
44. panta 3. punkts

3. Lēmuma projekts, kam nepieciešama 
tālāka informācija no reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja, ir jāsagatavo 12
mēnešu laikā no attīstības plāna 
publicēšanas brīža Aģentūras mājas lapā.

3. Lēmuma projekts, kam nepieciešama 
tālāka informācija no reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja, ir jāsagatavo 12
mēnešu laikā pēc saraksta publicēšanas 
saskaņā ar 43.a panta 1.b punktu. Kad 
viela ir ietverta sarakstā saskaņā ar 43.a 
panta 1.a punktu, ir jāsāk nākamais 12-
mēnešu periods, kas piemērojams šai vielai.
Ja Aģentūra nesagatavo lēmuma projektu 
12 mēnešu laikā no vielas iekļaušanas 
sarakstā saskaņā ar 43.a panta 1.a punktu, 
tiek uzskatīts, ka novērtēšana ir pabeigta.

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu. Lai nodrošinātu veiksmīgu procedūras veikšanu, Aģentūrai ir 
jānosaka beigu termiņš lēmumu projektu izstrādāšanai.



PE 357.821v01-00 56/86 AM\565933LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 832
44. panta 4. punkts

4. Kad kompetentā iestāde pabeidz 1., 2. un 
3. punktā aprakstīto novērtēšanas darbību, 
12 mēnešu laikā pēc novērtēšanas sākuma 
tas jāpaziņo Aģentūrai. Ja šis beigu termiņš 
ir pārsniegts, tiek uzskatīts, ka novērtējums 
ir pabeigts.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta un 44. panta 3.2 punkta grozījumiem. 

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

Werner Langen

Grozījums Nr. 833
44. panta 4. punkts

4. Kad kompetentā iestāde pabeidz 1., 2. un 
3. punktā aprakstīto novērtēšanas darbību, 
12 mēnešu laikā pēc novērtēšanas sākuma 
tas jāpaziņo Aģentūrai. Ja šis beigu termiņš 
ir pārsniegts, tiek uzskatīts, ka novērtējums 
ir pabeigts.

4. Kad Aģentūra pabeidz 1., 2. un 3. punktā 
aprakstīto novērtēšanas darbību, 12 mēnešu 
laikā pēc novērtēšanas sākuma tas jāpaziņo 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem. Ja šis 
beigu termiņš ir pārsniegts, tiek uzskatīts, ka 
novērtējums ir pabeigts.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar citiem, kuri uzskata, ka process jākoncentrē galvenokārt uz 
Aģentūru. Šis grozījums jāpieņem saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem, kas 
attiecās uz vielu novērtēšanu (Marcello Vernola & citi).

Grozījums, kas pamatots ar faktu, ka pieredze ir Aģentūrai, nevis dalībvalsts varas iestādei. 
(Werner Langen)

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
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Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 
Krahmer

Grozījums Nr. 834
44. panta 4. punkts

4. Kad kompetentā iestāde pabeidz 1., 2. un 
3. punktā aprakstīto novērtēšanas darbību, 
12 mēnešu laikā pēc novērtēšanas sākuma 
tas jāpaziņo Aģentūrai. Ja šis beigu termiņš 
ir pārsniegts, tiek uzskatīts, ka novērtējums 
ir pabeigts.

4. Kad Aģentūra pabeidz 1., 2. un 3. punktā 
aprakstīto novērtēšanas darbību, 12 mēnešu 
laikā pēc novērtēšanas sākuma tas jāpaziņo 
dalībvalstīm. Ja šis beigu termiņš ir 
pārsniegts, tiek uzskatīts, ka novērtējums ir 
pabeigts.

Or. fr

Pamatojums

Lai sasniegtu lielāku ietekmi, ir svarīgi, lai būtu tikai viens Kopienas attīstības plāns nevis 
vairāku valstu attīstības plāni. Tāpat Aģentūrai ir jāīsteno šis attīstības plāns, kam jābūt 
korektam pret dalībvalstu raizēm. (Françoise Grossetête)

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. 

Īpaši šis grozījums nomaina ziņojuma projekta 43. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 835
45. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde savu vielas 
novērtējumu balsta uz jebkuru iepriekš 
veiktu novērtēšanu, kā aprakstīts šajā sadaļā. 
Ikvienu lēmuma projektu, kam nepieciešama 
tālāka informācija, kā aprakstīts 44. pantā, 
var pamatot balstoties tikai uz apstākļu 
maiņu vai iegūtajām zināšanām.

1. Aģentūra vai valsts iestāde uz 
novērtējuma pamata savu vielas 
novērtējumu balsta uz jebkuru iepriekš 
veiktu novērtēšanu, kā aprakstīts šajā sadaļā.
Ikvienu lēmuma projektu, kam nepieciešama 
tālāka informācija, kā aprakstīts 44. pantā, 
var pamatot balstoties tikai uz apstākļu 
maiņu vai iegūtajām zināšanām.

Or. en
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Pamatojums

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. 

Īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 44. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Saistība ar iepriekšējiem grozījumiem. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis 

un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 836
45. panta 2. punkts

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
pieteikumiem papildus informācijas 
iegūšanai, Aģentūra novēro lēmumu 
projektus saskaņā ar 44. pantu un izveido 
kritērijus un prioritātes. Vajadzības 
gadījumā tiek pieņemti ieviešanas 
pasākumi saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
aprakstīto procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu. (Anja Weisgerber) 

Grozījums, kas pamatots ar faktu, ka pieredze ir Aģentūrai, nevis dalībvalsts varas iestādei. 
(Werner Langen) 

Šis grozījums ir saskaņā ar citiem, kuri uzskata, ka process jākoncentrē galvenokārt uz 
Aģentūru un ir saistībā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem, kas attiecās uz vielu 
novērtēšanu. (Marcello Vernola un citi)
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 837
45. panta 2. punkts

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
pieteikumiem papildus informācijas 
iegūšanai, Aģentūra novēro lēmumu 
projektus saskaņā ar 44. pantu un izveido 
kritērijus un prioritātes. Vajadzības 
gadījumā tiek pieņemti ieviešanas pasākumi 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā aprakstīto 
procedūru.

2. Vajadzības gadījumā tiek pieņemti 
ieviešanas pasākumi saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā aprakstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. 

Īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 44. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Saistība ar iepriekšējiem grozījumiem. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 838
46. panta 2. punkts

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde izmanto novērtēšanas 
gaitā iegūto informāciju saskaņā ar 56. panta 
3. punktu un 66. panta 2. punktu un iegūto 
informāciju nodod Komisijai, Aģentūrai un 
citām dalībvalstīm. Kompetentā iestāde 
informē Komisiju, Aģentūru, reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju un citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes par slēdzienu, vai un 
kā izmantot iegūto informāciju. 

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
Aģentūra iegūto novērtēšanas informāciju 
padara pieejamu dalībvalstīm saskaņā ar 56. 
panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu un 
informāciju nodod Komisijai. Aģentūra 
informē Komisiju, reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējus un dalībvalstis par tās lēmumu, 
vai un kā izmantot iegūto informāciju.

Or. de
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Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu.

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

Werner Langen

Grozījums Nr. 839
46. panta 2. punkts

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde šo novērtēšanas gaitā 
iegūto informāciju izmanto saskaņā ar 56. 
panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu un 
iegūto informāciju nodod Komisijai,
Aģentūrai un citām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par slēdzienu, vai un kā izmantot 
iegūto informāciju.

2. Aģentūra informē Komisiju (svītrojums), 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju un 
dalībvalstu kompetentās iestādes par tās 
lēmumu, vai un kā izmantot iegūto 
informāciju saskaņā ar 56. panta 3. punktu 
un 66. panta 2. punktu.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz lēmumu, ka Aģentūra vada visu novērtēšanas 
procesu. Tas jāpieņem saskaņā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem, kas attiecās uz vielu 
novērtēšanu. (Marcello Vernola & citi).

Informāciju, kas iegūta no novērtējumiem, iespējams ir jāizmanto pilnvaru sniegšanai vai 
ierobežojošu procedūru sagatavošanai. (Werner Langen)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 840
46. panta 2. punkts

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde šo novērtēšanas gaitā 
iegūto informāciju izmanto saskaņā ar 56. 
panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu un 
iegūto informāciju nodod Komisijai, 

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
Aģentūra šo novērtēšanas gaitā iegūto 
informāciju izmanto saskaņā ar 56. panta 3. 
punktu un 66. panta 2. punktu un iegūto 
informāciju nodod Komisijai un 
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Aģentūrai un citām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par savu slēdzienu par to, vai un kā 
izmantot iegūto informāciju.

dalībvalstīm. Aģentūra informē Komisiju, 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju un 
dalībvalstis par savu slēdzienu par to, vai un 
kā izmantot iegūto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Saistība ar iepriekšējiem grozījumiem. (Françoise Grossetête)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 841
46. panta 2. punkts

2. Kad vielas novērtēšana ir pabeigta, 
kompetentā iestāde šo novērtēšanas gaitā 
iegūto informāciju izmanto saskaņā ar 56. 
panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu un 
iegūto informāciju nodod Komisijai,
Aģentūrai un citām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komisiju, 
Aģentūru, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēju un citu dalībvalstu kompetentās 
iestādes par slēdzienu, vai un kā izmantot 
iegūto informāciju.

2. Aģentūra informē Komisiju, reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju un dalībvalstu 
kompetentās iestādes par tās lēmumu, vai un 
kā izmantot iegūto informāciju saskaņā ar 
56. panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Informāciju, kas iegūta no novērtējumiem, iespējams ir jāizmanto pilnvaru sniegšanai vai 
ierobežojošu procedūru sagatavošanai.



PE 357.821v01-00 62/86 AM\565933LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 842
46.a pants (jauns)

1. Aģentūra pārbauda informāciju, kas 
iesniegta 43.a) panta pieņemšanas 
rezultātā, lai pārliecinātos, ka iesniegtā 
informācija atbilst prasībām, kas tiek 
piemērotas šīm kritēriju kombinācijām IC 
pielikumā.
2. Balstoties uz izskatīšanu, kas veikta 
saskaņā ar 1. punktu, Aģentūra var 
sagatavot lēmuma projektu, kurā pieprasa 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam(-iem) 
iesniegt jebkādu informāciju, kas 
nepieciešama, lai reģistrācija(-as) notiktu 
saskaņā ar atbilstošās informācijas 
prasībām noteiktā laika periodā.
3. Aģentūra informē Komisiju, dalībvalstis 
un reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju(-us) 
par tās pieņemto lēmumu, ja tā ierosina 
uzsākt vielas novērtēšanu vai Kopienas 
riska pārvaldīšanu.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāveic pabeigtības un atbilstības pārbaude, lai pārbaudītu, ka reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis visas saistības, kas saistītas ar 43.a) panta pielietošanu. Uz 
pieejamās informācijas pamata ir jābūt iespējai nekavējoties turpināt vielu novērtējumu
ieviešanu vai Kopienas riska novēršanas pasākumus. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 843
47. panta ievaddaļa

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, gadījumos, kad riska 
pakāpe ir vienlīdzīga aizdomu līmenim, kas 
radies pēc to vielu izmantošanas, kas 
ietvertas 54. panta XIII pielikumā, ja var 
pierādīt, ka risks rodas, pielietojot 

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr gadījumos, kad 
dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz 
pierādījumus, kuri liecina, ka riska pakāpe 
tiek nepilnīgi kontrolēta, ja var pierādīt, ka 
risks rodas, pielietojot starpproduktus, kas 
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starpproduktus, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, dalībvalsts kompetentā varas 
iestāde, kas teritorijā tas notiek, var:

atrodas vienā un tajā pašā vietā, dalībvalsts 
kompetentā varas iestāde, kas teritorijā tas 
notiek, var:

Or. en

Pamatojums

Komisijas tekstā dalībvalstīm pieprasīts augsts pierādījumu līmenis, pirms tām dod atļauju 
pieprasīt vairāk informācijas par starpproduktu drošību; šis grozījums pazemina šo līmeni.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 844
47. panta ievaddaļa

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, gadījumos, kad riska 
pakāpe ir vienlīdzīga aizdomu līmenim, kas 
radies pēc to vielu izmantošanas, kas 
ietvertas 54. panta XIII pielikumā, ja var 
pierādīt, ka risks rodas, pielietojot 
starpproduktus, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, dalībvalsts kompetentā varas 
iestāde, kas teritorijā tas notiek, var:

Attiecībā uz starpproduktiem, Aģentūra un 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas novietne var pieprasīt informāciju 
par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar 16. 
pantu. Aģentūra var novērtēt šo 
informāciju saskaņā ar 40. pantu.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai un dalībvalstu kompetentajām varas iestādēm ir jādod iespēja pārbaudīt arī 
starpproduktus.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 845
47. panta ievaddaļa

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, gadījumos, kad riska 
pakāpe ir vienlīdzīga aizdomu līmenim, kas 
radies pēc to vielu izmantošanas, kas 
ietvertas 54. panta XIII pielikumā, ja var 

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, starpproduktiem, kas 
atbilst 54. pantā noteiktajiem kritērijiem, 
dalībvalsts kompetentā varas iestāde:
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pierādīt, ka risks rodas, pielietojot 
starpproduktus, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, dalībvalsts kompetentā varas 
iestāde, kas teritorijā tas notiek, var:

Or. en

Pamatojums

Starpprodukti, kas atbilst ļoti augsta riska pakāpes kritērijiem, var nopietni apdraudēt 
strādniekus, tāpēc viņiem pēc iespējas jāsamazina darba apstākļu bīstamība. Tāpēc to 
starpproduktu alternatīvas pieejamība, kas atbilst ļoti augstai riska pakāpei, ir jāapsver ar 
mērķi šos starpproduktus nomainīt ar drošākām alternatīvām. Tas arī veicinātu pastāvošās 
likumdošanas attiecībā uz strādnieku drošību uzlabošanu. 

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

Grozījums Nr. 846
47. panta ievaddaļa

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, gadījumos, kad riska 
pakāpe ir vienlīdzīga aizdomu līmenim, kas 
radies pēc to vielu izmantošanas, kas 
ietvertas 54. panta XIII pielikumā, ja var 
pierādīt, ka risks rodas, pielietojot 
starpproduktus, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, dalībvalsts kompetentā varas 
iestāde, kas teritorijā tas notiek, var:

Ražotnē izolētiem starpproduktiem 
nepiemēro ne dokumentus, ne vielas 
novērtējumu. Tomēr, gadījumos, kad riska 
pakāpe ir vienlīdzīga aizdomu līmenim, kas 
radies pēc to vielu izmantošanas, kas 
ietvertas 54. panta XIII pielikumā, ja var 
pierādīt, ka risks rodas, pielietojot 
starpproduktus, kas atrodas vienā un tajā 
pašā vietā, Aģentūra var: 

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz lēmumu, ka Aģentūra vada visu novērtēšanas 
procesu. Tas jāpieņem saskaņā ar citiem VI sadaļas pantu grozījumiem, kas attiecās uz vielu 
novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 847
47. panta a) daļa

a) pieprasa reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt tālāku informāciju, 

svītrots
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kas tieši saistīta ar noteikto risku. Šis 
pieprasījums jāapstiprina ar rakstisku 
apstiprinājumu;

Or. de

Pamatojums

Skat. pamatojumu grozījumam, kuru 47. panta ievaddaļai iesniedza Werner Langen.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 848
47. panta a) daļa

a) pieprasa reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt tālāku informāciju, 
kas tieši saistīta ar noteikto risku. Šis 
pieprasījums jāapstiprina ar rakstisku 
apstiprinājumu;

a) pieprasa reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt tālāku informāciju, it 
īpaši, kas saistīts ar alternatīvu pieejamību 
un aizvietotājplānu;

Or. en

Pamatojums

Skat. pamatojumu grozījumam, kuru 47. panta ievaddaļai iesniedza Carl Schlyter un citi. 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 849
47. panta b) daļa

b) pārbauda visu iesniegto informāciju un, 
ja nepieciešams veic atbilstošus riska 
samazināšanas pasākumus, lai risinātu 
noteiktos riskus saistībā ar apspriežamo 
vietu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. pamatojumu grozījumam, kuru 47. panta ievaddaļai iesniedza Werner Langen.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 850
47. panta b) daļa

b) pārbauda visu iesniegto informāciju un, ja 
nepieciešams veic atbilstošus riska 
samazināšanas pasākumus, lai risinātu 
noteiktos riskus saistībā ar apspriežamo 
vietu.

b) pārbauda visu iesniegto informāciju un, ja 
nepieciešams veic atbilstošus riska 
samazināšanas pasākumus, it īpaši, ja ir 
pieejamas drošākas alternatīvas. 

Or. en

Pamatojums

Skat. pamatojumu grozījumam, kuru 47. panta ievaddaļai iesniedza Carl Schlyter un citi. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 851
47. panta 2. apakšpunkts

Procedūru, kas paredzēta pirmajā punktā, 
var veikt tikai attiecīgā kompetenta iestāde.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. pamatojumu grozījumam, kuru 47. panta ievaddaļai iesniedza Carl Schlyter un citi.

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

Mikolášik

Grozījums Nr. 852
48. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde informē reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēju(-us) vai lietotāju(-us) 
par attiecīgajiem lēmumu projektiem 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, lai paziņotu 
par iespēju komentēt šo projektu 30 dienas 
no informācijas saņemšanas. Kompetentajai 
iestāde jāņem vērā visi saņemtie komentāri, 

1. Aģentūra sazinās ar reģistrācijas 
pieteikumu iesniedzēju(-us) vai lietotāju(-us) 
par attiecīgajiem lēmumu projektiem 
saskaņā ar 40. vai 43.a a vai 44. pantu, lai 
paziņotu par iespēju komentēt šo projektu 30 
dienas no informācijas saņemšanas. 
Aģentūrai jāņem vērā visi saņemtie 
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un tā var attiecīgi labot lēmuma projektu. komentāri, un tā var attiecīgi labot lēmuma 
projektu.

Or. de

Pamatojums

Bieži ražošana vai imports ir apturēti tikai uz laiku, piem., ja ir īpaši ar komercdarbību 
saistīti apstākļi vai dēļ konstrukcijas darbiem utt. Tam jābūt iespējamam bez automātiskas 
reģistrāciju spēkā esamības zaudējumiem. (Werner Langen)

Lai atvieglotu lietas un koncentrētu procesu, Aģentūrai ir jānodarbojas ar novērtēšanu un tai 
jābūt galvenajai lēmumu pieņēmējai visos novērtējuma sniegšanas aspektos. Uz 43.a) panta 
grozījuma pamata, reģistrāciju var uzskatīt par spēkā neesošu tikai tādos gadījumos, kad 
ražotājs ir skaidri pārtraucis darboties. Ir vairāki piemēri, kad ražotājs savu darbību ir 
pārtraucis tikai uz laiku, piem., ekonomisku iemeslu vai grūtību dēļ uzlabojot iekārtas, šādos 
gadījumos, šādos gadījumos reģistrāciju vajadzētu uzskatīt par spēkā esošu. Tam jābūt tekstā 
skaidri definētam. Šis grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar 
vielas novērtēšanu. (Marcello Vernola)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 853
48. panta 2. punkts

2. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs ir 
pārtraucis vielas ražošanu vai importu, viņš 
par to informē kompetento iestādi kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, 
un attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju. 

2. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs ir 
pārtraucis vielas ražošanu vai importu, viņš 
par to informē Aģentūru kā rezultātā
saistības, kas rodas reģistrācijas rezultātā 
vairs nav spēkā un šajā periodā nevar 
pieprasīt tālāku informāciju attiecībā uz šo 
vielu. Ja reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs noteikti pārtrauc vielas 
ražošanu vai importu, viņa reģistrācija pēc 
viena gada vairs nav spēkā, ja vien viņš 
nodod savas tiesības, kas iegūtas 
reģistrējoties, trešajai pusei. 

Or. de

Pamatojums

Bieži ražošana vai imports ir apturēti tikai uz laiku, piem., ja ir īpaši ar komercdarbību 
saistīti apstākļi vai dēļ konstrukcijas darbiem utt. Tam jābūt iespējamam bez automātiskas 
reģistrāciju spēkā esamības zaudējumiem.
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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. 854
48. panta 2. punkts

2. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs ir 
pārtraucis vielas ražošanu vai importu, viņš 
par to informē kompetento iestādi kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, un 
attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju. 

2. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs ir 
pilnībā pārtraucis vielas ražošanu vai 
importu, viņš par to informē Aģentūru kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, un 
attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju.

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lietas un koncentrētu procesu, Aģentūrai ir jānodarbojas ar novērtēšanu un tai 
jābūt galvenajai lēmumu pieņēmējai visos novērtējuma sniegšanas aspektos. Uz 43.a) panta 
grozījuma pamata, reģistrāciju var uzskatīt par spēkā neesošu tikai tādos gadījumos, kad 
ražotājs ir skaidri pārtraucis darboties. Ir gadījumi, kad ražotājs savu darbību ir pārtraucis 
tikai uz laiku, piem., finansiālu problēmu dēļ, iekārtu uzstādīšanas sarežģījumiem utt., un, kad 
nav iemesla reģistrāciju uzskatīt par spēkā neesošu. Tam jābūt tekstā skaidri definētam. Šis 
grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar vielas novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 855
48. panta 3. punkts

3. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs var 
pārtraukt vielas ražošanu vai importu 
saņemot lēmuma projektu. Šādos gadījumos 
viņš par to informē kompetento iestādi kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, 
un attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju.

3. 1. punkts tiek piemērots arī, ja 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs 
pārtrauc vielas ražošanu vai importu 
saņemot lēmuma projektu.

Or. de

Pamatojums

Bieži ražošana vai imports ir apturēti tikai uz laiku, piem., ja ir īpaši ar komercdarbību 
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saistīti apstākļi vai dēļ konstrukcijas darbiem utt. Tam jābūt iespējamam bez automātiskas 
reģistrāciju spēkā esamības zaudējumiem.

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

Grozījums Nr. 856
48. panta 3. punkts

3. Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs var 
pārtraukt vielas ražošanu vai importu 
saņemot lēmuma projektu. Šādos gadījumos 
viņš par to informē kompetento iestādi kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, un 
attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju. 

3. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs ir 
pilnībā pārtraucis vielas ražošanu vai 
importu, viņš par to informē Aģentūru kā 
rezultātā viņa reģistrācija vairs nav spēkā, un 
attiecībā uz šo vielu nepieprasa tālāku 
informāciju līdz brīdim, kad viņš iesniedz 
jaunu reģistrāciju.

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lietas un koncentrētu procesu, Aģentūrai ir jānodarbojas ar novērtēšanu un tai 
jābūt galvenajai lēmumu pieņēmējai visos novērtējuma sniegšanas aspektos. Uz 43.a) panta 
grozījuma pamata, reģistrāciju var uzskatīt par spēkā neesošu tikai tādos gadījumos, kad 
ražotājs ir skaidri pārtraucis darboties. Ir gadījumi, kad ražotājs savu darbību ir pārtraucis 
tikai uz laiku, piem., finansiālu problēmu dēļ, iekārtu uzstādīšanas sarežģījumiem utt., un, kad 
nav iemesla reģistrāciju uzskatīt par spēkā neesošu. Tam jābūt tekstā skaidri definētam. Šis 
grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar vielas novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 857
48. panta 3.a punkts (jauns)

3.a 1. un 3. punkta nosacījumi stājas spēkā 
mutatis un mutandis gadījumā, ja Aģentūra 
pieņem lēmumu projektus saskaņā ar 44. 
pantu.

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu.
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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. 858
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo Aģentūrai par savu lēmuma 
projektu saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, 
kopā ar reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja 
vai lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. Aģentūra šo 
paziņojumu kopā ar komentāriem izplata 
kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs.

1. Aģentūra paziņo savu lēmuma projektu 
saskaņā ar 39., 40., 41., 43. 43.a) un 44. 
pantu citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz lēmumu, ka Aģentūra vada visu novērtēšanas 
procesu un nepieciešamību būt saskaņā ar 43.a) panta grozījumu. Šis grozījums saistās ar VI 
sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar vielas novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Grozījums Nr. 859
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo Aģentūrai par savu lēmuma 
projektu saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, 
kopā ar reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja 
vai lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. Aģentūra šo 
lēmuma projektu kopā ar komentāriem 
izplata kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs.

1. Aģentūra izplata tās lēmuma projektu vai 
lēmumu, kuru rūpīgi izstrādājusi 
ziņotājiestāde, saskaņā ar 39., 40. vai 44. 
pantu, kopā ar visiem ieinteresētās puses, 
Eiropas centru alternatīvo metožu 
apstiprināšanai (EAMVC) un reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja vai lietotāja 
komentāriem un norāda dalībvalstīm, kā 
šie komentāri ir tikuši ņemti vērā. 

Or. en

Pamatojums

49. panta (1. – 4. punkta) jaunā grozījuma izmanīts variants, kuru ierosinājuši vairāki autori, 
ieviešot izmaiņas pirmajā punktā (skat. pasvītroto).
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Komentāru apritē jāietver citu ieinteresēto pušu un EAMVC komentāri (Caroline Lucas & 
citi).

Saistās ar 39. panta 1.a) punkta, 39. panta 1.b) punkta un 39. panta 2. punkta grozījumiem. 
Visi komentāri, kas saņemti saskaņā ar 39. panta 1.a) un 1.b) punktiem, ir jāiesniedz kopā ar 
reģistrācijas iesniedzēja vai lietotāja komentāriem, Aģentūras un dalībvalstu kompetento 
varas iestāžu izskatīšanai. (Chris Davies) 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 860
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo Aģentūrai par savu lēmuma 
projektu saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, 
kopā ar reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja 
vai lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. Aģentūra šo 
lēmuma projektu kopā ar komentāriem 
izplata kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs.

1. Aģentūra paziņo savu lēmumu projektu 
kopā ar komentāriem saskaņā ar 39., 40., 
41., 43. 43.a un 44. pantu citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. 

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz faktu, ka viss novērtēšanas process ir Aģentūras 
nevis dalībvalstu varas iestāžu pārziņā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Grozījums Nr. 861
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo Aģentūrai par savu lēmuma 
projektu saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, 
kopā ar reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja 
vai lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. Aģentūra šo 
lēmuma projektu kopā ar komentāriem 
izplata kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs.

1. Aģentūra izplata savu lēmuma projektu
vai lēmumu, kuru rūpīgi izstrādājusi 
ziņotājiestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. 
pantu, kopā ar visiem reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja vai lietotāja  
komentāriem un norāda dalībvalstīm, kā 
šie komentāri ir tikuši ņemti vērā. 



PE 357.821v01-00 72/86 AM\565933LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Or. en

Pamatojums

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. 

Īpaši šis grozījums aptver ziņojuma projekta 48. un 49. panta grozījumus. (Guido Sacconi & 
citi)

Kā daļa no saskaņotas procedūras un, lai novērstu jebkāda veida neatbilstības, priekšlikumus 
veikt eksperimentus un dokumentus ir jāizvērtē Aģentūrai, kas paļaujās uz Eiropas 
novērtēšanas Aģentūrām un institūtiem. (Françoise Grossetête) 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 862
49. panta 2. punkts

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, 
kompetentās varas iestādes  no citām 
dalībvalstīm var ierosināt grozījumus 
Aģentūras pieņemtā lēmuma projektam 
iesniedzot kopiju kompetentajai varas 
iestādei. Aģentūra var ierosināt lēmuma 
projekta grozījumus vienlaicīgi ar kopijas 
iesniegšanu kompetentajai varas iestādei.  

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, dalībvalstis 
var ierosināt grozījumus Aģentūras pieņemtā 
lēmuma projektam.

Or. en

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 863
49. panta 2. punkts

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, 
kompetentās varas iestādes no citām 

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, 
kompetentās varas iestādes  no citām 
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dalībvalstīm var ierosināt grozījumus 
Aģentūras pieņemtā lēmuma projektam 
iesniedzot kopiju kompetentajai varas 
iestādei. Aģentūra var ierosināt lēmuma 
projekta grozījumus vienlaicīgi ar kopijas 
iesniegšanu kompetentajai varas iestādei.

dalībvalstīm var ierosināt grozījumus 
Aģentūras pieņemtā lēmuma projektam.

Or. de

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 864
49. panta 2. punkts

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, 
kompetentās varas iestādes no citām 
dalībvalstīm var ierosināt grozījumus 
Aģentūras pieņemtā lēmuma projektam 
iesniedzot kopiju kompetentajai varas 
iestādei. Aģentūra var ierosināt lēmuma 
projekta grozījumus vienlaicīgi ar kopijas 
iesniegšanu kompetentajai varas iestādei.

2. 30 dienu laikā no izplatīšanas, 
kompetentās varas iestādes  no citām 
dalībvalstīm var ierosināt grozījumus 
Aģentūras pieņemtā lēmuma projektam.

Or. it

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 865
49. panta 3. punkts

3. Ja Aģentūra nesaņem nevienu 
priekšlikumu vai pati neierosina nevienu 
priekšlikumu 30 dienu laikā, tā pieņem 
lēmumu tādā versijā, kā noteikts 1. punktā.

3. Ja Aģentūra nesaņem nevienu 
priekšlikumu 30 dienu laikā, tā pieņem 
lēmumu tādā versijā, kā noteikts 1. punktā. 
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Or. en

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 866
49. panta 4. punkts

4. Ja Aģentūra saņem grozījumu 
priekšlikumu, tā var veikt izmaiņas lēmuma 
projektā. Aģentūra 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma projektu kopā 
ar visiem ierosinātajiem grozījumiem nosūta 
uz Dalībvalstu komiteju, kā tas noteikts 2. 
punktā. Aģentūra to pašu dara arī 
gadījumā, ja tā ir izteikusi priekšlikumu 
grozījumu veikšanai saskaņā ar 2. punktu. 

4. Ja Aģentūra saņemgrozījumu 
priekšlikumu, tā var veikt izmaiņas lēmuma 
projektā. Aģentūra 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma projektu kopā 
ar visiem ierosinātajiem grozījumiem nosūta 
uz Dalībvalstu komiteju, kā tas noteikts 2. 
punktā. (svītrojums)

Or. fr

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 867
49. panta 4. punkts

4. Ja Aģentūra saņem grozījumu 
priekšlikumu, tā var veikt izmaiņas lēmuma 
projektā. Aģentūra 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma projektu
kopā ar visiem ierosinātajiem grozījumiem 
nosūta uz Dalībvalstu komiteju, kā tas 
noteikts 2. punktā. Aģentūra to pašu dara 
arī gadījumā, ja tā ir izteikusi priekšlikumu 
grozījumu veikšanai saskaņā ar 2. punktu. 

4. Ja Aģentūra saņem grozījumu 
priekšlikumu, tā var veikt izmaiņas lēmuma 
projektā. Aģentūra 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma apspriež 
priekšlikumu un pieņem lēmumu, kā tas 
noteikts 2. punktā. 

Or. de
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Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz faktu, ka viss novērtēšanas process ir Aģentūras 
nevis dalībvalstu varas iestāžu pārziņā.

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

Grozījums Nr. 868
49. panta 4. punkts

4. Ja Aģentūra saņem grozījumu 
priekšlikumu, tā var veikt izmaiņas lēmuma 
projektā. Aģentūra 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma projektu
kopā ar visiem ierosinātajiem grozījumiem 
nosūta uz Dalībvalstu komiteju, kā tas 
noteikts 2. punktā. Aģentūra to pašu dara 
arī gadījumā, ja tā ir izteikusi priekšlikumu 
grozījumu veikšanai saskaņā ar 2. punktu.

4. Ja Aģentūra saņem grozījumu 
priekšlikumu, tā 15 dienu laikā pirms 30 
dienu perioda beigām lēmuma pārbauda 
priekšlikumu un var pieņemt lēmumu, kā 
tas noteikts 2. punktā. 

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu un paātrinātu procedūras, Aģentūrai jābūt galvenajai lēmumu pieņēmējai. 
Dalībvalstu Komitejas iesaistīšana un, it īpaši iespējamais pieprasījums pēc vienbalsības, 
varētu izraisīt sistēmas izjaukšanu. Šis grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, 
kas saistīti ar vielas novērtēšanu.

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

Werner Langen

Grozījums Nr. 869
49. panta 5. punkts

5. Aģentūra nekavējoties informē par 
izmaiņām grozījumos visus iesaistītos 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējus vai 
lietotājus un ļauj tiem sniegt komentārus 
30 dienu laikā. Dalībvalsts komiteja ņem 

svītrots
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vērā visus saņemtos komentārus.

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu un paātrinātu procedūras, Aģentūrai jābūt galvenajai lēmumu pieņēmējai. 
Dalībvalstu Komitejas iesaistīšana un, it īpaši iespējamais pieprasījums pēc vienbalsības, 
varētu izraisīt sistēmas izjaukšanu. Šis grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, 
kas saistīti ar vielas novērtēšanu. Šis grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas 
saistīti ar vielas novērtēšanu. (Marcello Vernola & citi). 

Skat. 49. panta 1. punkta Werner Langen iesniegto grozījuma pamatojumu.  

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 870
49. panta 5. punkts

5. Aģentūra nekavējoties informē par 
izmaiņām grozījumos visus iesaistītos 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējus vai 
lietotājus un ļauj tiem sniegt komentārus 30 
dienu laikā. Dalībvalsts komiteja ņem vērā 
visus saņemtos komentārus.

5. Aģentūra nekavējoties informē par 
izmaiņām grozījumos visus iesaistītos 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējus vai 
lietotājus un ļauj tiem sniegt komentārus 30 
dienu laikā. (svītrojums)

Or. fr

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 871
49. panta 6. punkts

6. Ja 60 dienu laikā pēc nosūtīšanas 
Dalībvalstu komiteja noslēdz vienbalsīgu 
vienošanos par lēmuma projektu, Aģentūra 
pieņem atbilstošu lēmumu.

Svītrots

Ja Dalībvalsts komiteja nenoslēdz 
vienbalsīgu vienošanos, tā pieņem lēmumu 
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saskaņā ar 81. panta 8. punktu 60 dienu 
laikā pēc nosūtīšanas. Aģentūra šo lēmumu 
nosūta Komisijai.

Or. it

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta un 49. panta 5. punkta grozījuma pamatojumu.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 872
49. panta 7. punkts

7. 60 dienu laikā no lēmuma saņemšanas, 
Komisija sagatavo lēmuma projektu, kas 
jāpieņem saskaņā ar 130. panta 2. punktā 
noteikto procedūru.  

Svītrots

Or. it

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta un 49. panta 5. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 873
49. panta 8. punkts

8. Apelāciju pret Aģentūras lēmumu 
saskaņā ar 3. un 6. punktu var iesniegt 
saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skat. 49. panta 1. punkta un 49. panta 5. punkta grozījuma pamatojumu.
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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. 874
49. panta 8. punkts

8. Apelāciju pret Aģentūras lēmumu
saskaņā ar 3. un 6. punktu var iesniegt 
saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu.

8. Apelāciju pret Aģentūras lēmumu
(svītrojums) var iesniegt saskaņā ar 87., 88. 
un 89. pantu.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar 87. līdz 89. pantu lūdz neierobežot ar atsevišķu punktu lēmumu, bet tam visos 
gadījumos jābūt pieņemamam. Šis grozījums saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas 
saistīti ar vielas novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 875
49.a pants (jauns)

49. a pants
Aģentūras lēmumu pieņemšana sakarā ar 

novērtējumu
Saskaņā ar 44. pantu, Aģentūra iesniedz 
lēmuma projektu dalībvalsts komitejai, 
norādot veidu, kādā jebkādi reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzēja vai lietotāja 
komentāri ir ņemti vērā. 49.6 līdz 8 panta 
nosacījumi attiecas uz šo pantu.

Or. de

Pamatojums

Saistās ar 38. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 876
50. panta virsraksts
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Izmaksu sadalīšana priekšlikumiem veikt 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem 
neslēdzot vienošanos starp reģistrācijas 

pieteikuma iesniedzējiem 

Izmaksu sadalīšana priekšlikumiem veikt 
eksperimentus ar un bez dzīvnieku 

iesaistīšanas neslēdzot vienošanos starp 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem 

Or. en

Pamatojums

Daļa no OSOR (viena viela viena reģistrācija) priekšlikuma.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 877
50. panta 1. punkts

1. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs vai 
lietotājs veic eksperimentu citu vārdā, 
viņiem visiem šī pētījuma izmaksas ir 
jāsadala vienlīdzīgi.  

1. Ja saskaņā ar 39. pantu vairāki
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji vai 
lietotāji ir iesnieguši priekšlikumus 
ekperimenta veikšanai par vienu vielu, 
kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu 
dod viņiem iespēju noslēgt vienošanos 30 
dienu laikā, kuru laikā veiks un iesniegs 
pētījumu. Ja reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs vai lietotājs veic eksperimentu 
citu vārdā, viņiem visiem šī pētījuma 
izmaksas ir jāsadala vienlīdzīgi.  

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina process, lai noslēgtu vienošanos, uz kas pamata darbosies un iesniegs 
pētījumu. Ir jāsaskaņo 41.1 punkta nosacījumi ar Komisijas Konsultācijas dokumentiem. 
Otrajā teikumā ierosinātās izmaiņas ir projekta labojums.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Grozījums Nr. 878
50. panta 1. punkts

1. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs vai 
lietotājs veic eksperimentu citu vārdā, 

1. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs vai 
lietotājs veic eksperimentu citu vārdā, 
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viņiem visiem šī pētījuma izmaksas ir 
jāsadala vienlīdzīgi.  

viņiem visiem šī pētījuma izmaksas ir 
jāsadala (svītrojums). 

Aģentūra nosaka izmaksu sadalīšanas 
kritērijus pamatojoties uz caurskatāmību 
un proporcionalitāti. 

Or. it

Pamatojums

Ja ir jānosaka proporcionālās izmaksas, Aģentūrai ir jāizstrādā godīgi kritēriji. Šis grozījums 
saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar vielas novērtēšanu. (Alessandro 
Foglietta un citi).

Ja ir jānosaka proporcionālās izmaksas, Aģentūrai ir jāizstrādā godīgi kritēriji. (Marcello 
Vernola un citi).

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 879
50. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Je netiek noslēgta vienošanās un 
pētījumā ietverti eksperimenti ar 
mugurkaulniekiem, kompetentās varas 
iestādes, kas sniedz novērtējumu nosaka 
vienu no reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem vai lietotājiem veikt pētījumu. 
Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs vai 
lietotājs, kas ir veicis pētījumu iesniedz 
kompetentajai varas iestādei, kas veic 
novērtējumu pētījumu un izmaksu 
apliecinājumu. Kompetentā varas iestāde, 
kas veic novērtējumu publicē kopiju, lai tā 
ir pieejama citiem reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem un/vai lietotājiem, kuri ir 
samaksājuši reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējam vai lietotājam, kas veica 
pētījumu, kā arī izmaksu vienlīdzīgu 
sdalījumu.

Or. en

Pamatojums

Sasakaņā ar 28. panta 3. punktu (ar grozījumiem), noteikumi ir jāietver, ja nav noslēgta 
vienošanās kā tas noteikts 1. punktā un pētījumā ietverti eksperimenti ar mugurkaulniekiem, 
lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu par eksperimentu ar dzīvniekiem datu sadalīšanu un 
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novērstu eksperimentu dublēšanos. Ir jāsaskaņo 41.3 punkta nosacījumi ar Komisijas 
Konsultācijas dokumentiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 880
50. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Ja kāds no reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem un/vai lietotājiem nesamaksā 
savu izmaksu daļu, viņi nevar reģistrēt 
savas vielas.

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 39.a) apsvēruma, 25. panta 5.a) punkta, 28. panta 1.c) punkta un 28. panta 3.a) 
punkta grozījumiem. Lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu par eksperimentu ar dzīvniekiem 
datu sadalīšanu un novērstu eksperimentu dublēšanos, citi reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzēji un/vai lietotāji nedrīkst nesamaksāt savu izmaksu daļu un attiecīgi atkārtot 
eksperimentus ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 881
51. pants

Dalībvalstu saistības attiecībā uz ziņojuma 
sniegšanu Aģentūrai

Informācijas par novērtējumiem 
publicēšana

Līdz katra gada 28. februārim, katra 
dalībvalsts ziņo Aģentūrai par progresu, kas 
panākts iepriekšējā kalendārā gada laikā, lai 
sadalītu saistošos pienākumus attiecībā uz 
tās valsts kompetentajām varas iestādēm, 
kas attiecās uz priekšlikuma veikt 
eksperimentu pārbaudi. Aģentūra bez 
kavēšanās publicē šo informāciju savā 
mājas lapā.

Līdz katra gada 28. februārim, Aģentūra 
savā mājas lapā publicē ziņojumu par 
progresu, kas panākts iepriekšējā kalendārā 
gada laikā, lai sadalītu saistošos pienākumus 
attiecībā uz tām, kas attiecās uz 
priekšlikuma veikt eksperimentu pārbaudi, 
dokumentu novērtēšanu un vielas 
novērtēšanu. 

Gadījumā, ja dalībvalsts pati ir veikusi 
novērtēšanu, tā tāpat publicē ziņojumu līdz 
katra gada 28. februārim.  

Or. en
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Pamatojums

Saistās ar grozījumiem, kas palielina Aģentūras nozīmi novērtējuma sniegšanas procesā. 

Prasības par informācijas iesniegšanu no Aģentūras notiek vienlaicīgi ar ierosināto tās lomas 
palielināšanu. Ja Aģentūra būs galvenā dokumentu un vielu novērtējuma sniedzēja, tas ir 
jāieraksta arī tās gada pārskatā. 

Beigās papildinājums ir pievienots 43.a a panta 6.a) ievilkuma grozījumam, kuru iesnieguši 
tie paši autori par to, ka dalībvalstīm jāsniedz ziņojums, ja tās veic novērtēšanu.  

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 882
51. pants

Dalīvalstu saistības attiecībā uz ziņojuma 
sniegšanu Aģentūrai

Informācijas par novērtējumiem 
publicēšana

Līdz katra gada 28. februārim, katra 
dalībvalsts ziņo Aģentūrai par progresu, kas 
panākts iepriekšējā kalendārā gada laikā, lai 
sadalītu saistošos pienākumus attiecībā uz 
tās valsts kompetentajām varas iestādēm, 
kas attiecās uz priekšlikuma veikt 
eksperimentu pārbaudi. Aģentūra bez 
kavēšanās publicē šo informāciju savā 
mājas lapā.

Līdz katra gada 28. februārim, Aģentūra 
savā mājas lapā publicē ziņojumu par 
progresu, kas panākts iepriekšējā kalendārā 
gada laikā, lai sadalītu saistošos pienākumus 
attiecībā uz tām, kas attiecās uz 
priekšlikuma veikt eksperimentu pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Lūdz spēcināt Aģentūras nozīmi ķimikāliju novērtēšanā, vienlaicīgi izstrādājot vislabāko 
iespējamo pieejamo resursu izmantošanu, it īpaši to resursu izmantošanu, kam ir veikta 
ekspertīze un tā ir zināma dalībvalstīm.

Saistās ar grozījumiem, ko tie paši autori noteikuši apspriešanai VI sadaļā. Šie grozījumi 
aizstās ziņojuma projekta 34. - 36. un 38. - 49. grozījumu. (Guido Sacconi & citi)

Saistība ar iepriekšējiem grozījumiem. (Françoise Grossetête)
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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. 883
51. pants

Dalīvalstu saistības attiecībā uz ziņojuma 
sniegšanu Aģentūrai

Aģentūras saistības attiecībā uz progresa 
ziņojuma sniegšanu

Līdz katra gada 28. februārim, katra 
dalībvalsts ziņo Aģentūrai par progresu, kas 
panākts iepriekšējā kalendārā gada laikā, lai 
sadalītu saistošos pienākumus attiecībā uz 
tās valsts kompetentajām varas iestādēm, 
kas attiecās uz priekšlikuma veikt 
eksperimentu pārbaudi. Aģentūra bez 
kavēšanās publicē šo informāciju savā mājas 
lapā.

Līdz katra gada 28. februārim, Aģentūra 
ziņo Komisijai par progresu, kas panākts 
iepriekšējā kalendārā gada laikā, lai sadalītu 
saistošos pienākumus (svītrojums), kas 
attiecās uz priekšlikuma veikt eksperimentu 
pārbaudi. Aģentūra bez kavēšanās publicē šo 
informāciju savā mājas lapā.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz faktu, ka viss novērtēšanas process ir Aģentūras 
pārziņā. Tas  saistās ar VI sadaļas citiem grozījumiem, kas saistīti ar vielas novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 884
51. pants

Līdz katra gada 28. februārim, katra 
dalībvalsts ziņo Aģentūrai par progresu, kas 
panākts iepriekšējā kalendārā gada laikā, lai 
sadalītu saistošos pienākumus attiecībā uz 
tās valsts kompetentajām varas iestādēm, 
kas attiecās uz priekšlikuma veikt 
eksperimentu pārbaudi. Aģentūra bez 
kavēšanās publicē šo informāciju savā mājas 
lapā.

Līdz katra gada 28. februārim, Aģentūra 
ziņo par progresu, kas panākts iepriekšējā 
kalendārā gada laikā, lai sadalītu tās 
saistošos pienākumus, kas attiecās uz 
priekšlikuma veikt eksperimentu pārbaudi. 
Aģentūra bez kavēšanās publicē šo 
informāciju savā mājas lapā.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izstrādāts pamatojoties uz faktu, ka viss novērtēšanas process ir Aģentūras 
nevis dalībvalstu varas iestāžu pārziņā.
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