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GROZĪJUMI Nr. 594 -739V DAĻA – VII Sadaļa

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
par ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko 
nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) {par 
noturīgiem organiskiem piesārņotājiem}

Regulas priekšlikums (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) – groza aktu)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies

Grozījums Nr. 594
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas 
saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi 
kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām. 

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, ka tās 
vielas, kas saistītas ar ļoti lielām bažām, ir 
aizvietotas ar nekaitīgākām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām, ja tādas ir 
pieejamas. Ja šādu alternatīvu nav un ja 
ieguvumi sabiedrībai ir nozīmīgāki par 
riskiem, kas saistīti ar šādas vielas 
lietojumu, šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt 
vielu, kas saistītas ar ļoti lielām bažām, 
lietojuma atbilstošu kontroli, kā arī veicināt 
alternatīvu ieviešanu.

Or. en
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Justification

Revised formulation of amendment 50 in the draft report.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 595
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas 
saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi 
kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, ka to vielu 
radītie riski, kas saistītas ar ļoti lielām 
bažām, tiek pienācīgi kontrolēti. Kad vien 
iespējams, šīs vielas ir jāaizvieto ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām. Šī sadaļa pamatojas uz 
principu, ka vielu ražotāji, importētāji un 
pakārtotie lietotāji ir atbildīgi par to, lai 
vielas, ko tie ražo, laiž tirgū, importē vai 
lieto, neradītu kaitējumu cilvēku veselībai 
vai videi. Tās noteikumi pamatojas uz 
piesardzības principu. 

Or. en

Justification

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement cause (art. 125) and is based on the Treaty’s legal base for the inner market. This 
specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used anyway. 
The precautionary principle is mentioned in the general provisions of REACH but it is 
especially important to include this principle in the provisions on authorisation.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 596
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas 
saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi 
kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, ka tās 
vielas, kas saistītas ar ļoti lielām bažām, ir 
aizvietotas ar nekaitīgākām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām, ja tādas ir 
pieejamas, vai nodrošināt šādu alternatīvu 
izstrādi.

Or. en
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Justification

The aim of authorisation is to ensure protection of health and the environment rather than 
the functioning of the internal market, which is an aim underpinning all EU legislation but 
not relating to any specific provision of REACH.
Authorisation will provide a high level of protection only if it aims at replacing substances of 
very high concern with suitable alternatives. Maintaining the notion of ’adequate control’ 
will support continued use and release of dangerous substances irrespective of their socio-
economic necessity and of the availability of safer alternatives.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 597
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas 
saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi 
kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis, pirmkārt, ir nodrošināt, 
ka tās vielas, kas saistītas ar ļoti lielām 
bažām, ir aizvietotas ar nekaitīgākām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja 
tādas ir pieejamas. Otrkārt, ja šādu 
alternatīvu nav un ja ieguvumi sabiedrībai 
ir nozīmīgāki par riskiem, kas saistīti ar 
šādas vielas lietojumu, šīs sadaļas mērķis ir 
nodrošināt vielu, kas saistītas ar ļoti lielām 
bažām, lietojuma atbilstošu kontroli un, 
treškārt, veicināt alternatīvu ieviešanu.

Or. en

Justification

Prevention is better than cure. Substitution should take precedence over "adequate control" 
in line with existing legislation on workers' safety, biocides and certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment. To give "adequate control” precedence would mean 
that substances of very high concern could continue to be used and released, even if the 
socio-economic benefits of them were low or safer alternatives available. It should be 
substitution first, then controls where substitution is not possible and the substance has 
significant socio-economic benefits.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 598
52.a pants (jauns)
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52.a Jautājums par vielu aizvietošanu 
jāizskata procesa beigās, pēc Aģentūras 
sniegtā novērtējuma. 

Or. en

Justification

This makes clear that substitution comes at the end of the process and isn't something to start 
with. New substances should fulfil the same requirements as the substituted ones.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 599
53. panta 1. punkta ievaddaļa 

1. Ražotājs, importētājs vai pakārtotais 
lietotājs nelaiž tirgū vielu lietošanai vai 
nelieto to pats, ja šī viela ir iekļauta XIII 
pielikumā, ja vien: 

1. Ražotājs, importētājs vai pakārtotais 
lietotājs nelaiž tirgū vai neeksportē vielu 
lietošanai, vai nelieto to pats, ja šī viela ir 
iekļauta XIII pielikumā, ja vien:

Or. en

Justification

These provisions should also apply in the case where a company within the EU manufactures 
but does not place the substance on the EU market but instead exports it directly.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Grozījums Nr. 600
53. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) šīs vielas lietojums (-i) tīrā veidā vai 
preparātā vai šīs vielas iekļaušana 
izstrādājumā, kā dēļ viela ir laista tirgū vai 
kā dēļ viņš pats lieto šo vielu, nav atbrīvoti 
no licencēšanas prasības pašā XIII 
pielikumā saskaņā ar 55. panta 2. punktu, 
vai

svītrots

Or. en
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Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency (the deletion of article 55 paragraphs 2 and 4(b) and 1(e)) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 601
53. panta 2.a punkts (jauns)

2. Izstrādājuma, kas satur XIII pielikumā 
minēto vielu, importēšana un laišana tirgū 
uzskatāma par šīs vielas lietojumu. 

Or. en

Justification

Articles must be covered by these requirements on authorisation, not only substances 
themselves. Importers of articles must have the same obligations and not less demands 
because the substances are part of an article. A failure to rectify this would present a serious 
threat to health and environment protection and to the competitiveness of specific industry 
sectors (Jonas Sjöstedt).

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances 
of very high concern, which would fall under authorisation. Importers of articles must have 
the same obligations as other EU producers in order to effectively protect human health and 
the environment. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors (Carl Schlyter 
& others).

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 602
53. panta 4. punkts
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4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu 
lietojumu zinātniskajā izpētē un izstrādē vai 
uz produktu un procesu orientētā izpētē un 
izstrādē apjomā, kas nepārsniedz 1 tonnu 
vienā gadā.

4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu 
lietojumu zinātniskajā izpētē un izstrādē vai 
uz produktu un procesu orientētā izpētē un 
izstrādē.

Or. en

Justification

Substances in scientific research and development should be exempted as REACH should only 
apply to substances that are manufactured provided they are placed on the Community 
market. Substances in product and process orientated research and development should not 
be limited to 1 tonne. This would constrain innovation.

Scientific research and development should be exempted as REACH should only apply to 
manufactured substances placed on the EU market. Substances used in product and process 
orientated research and development should not be limited to a quantity of 1 tonne, in order 
not to impinge on the volumes needed for experimentation and development. (Anne 
Laperrouze)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 603
53. panta 4. punkts

4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu 
lietojumu zinātniskajā izpētē un izstrādē vai 
uz produktu un procesu orientētā izpētē un 
izstrādē apjomā, kas nepārsniedz 1 tonnu 
vienā gadā.

4. 1. un 2. pants neattiecas uz vielu 
lietojumu zinātniskajā izpētē un izstrādē vai 
uz produktu un procesu orientētā izpētē un 
izstrādē apjomā, kas vajadzīgs uz produktu 
un procesu orientētai izpētei un izstrādei.

Or. de

Justification

There must be no one-tonne restriction on substances used in product and process orientated 
research and development. That would constrain innovation.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 604
53. panta 5. punkta ievaddaļa
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1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem ar nosacījumu, ka attiecīgie 
pasākumi nodrošina tādu aizsardzības 
līmeni, kas ir vismaz ekvivalents VII sadaļā 
minētajam: 

Or. en

Justification

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure as a joint standard.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 605
53. panta 5. punkta a) apakšpunkts

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

svītrots

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f): these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 606
53. panta 5. punkta a) apakšpunkts

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

a) lietojumi kā aktīvi augu aizsardzības
produkti Direktīvas 91/414/EEK darbības 
sfēras ietvaros;

Or. en
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Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 607
53. panta 5. punkta b) apakšpunkts

b) lietojumi biocīdos produktos 
Direktīvas 98/8/EK darbības sfēras 
ietvaros;

svītrots

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f): these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 608
53. panta 5. punkta b) apakšpunkts

b) lietojumi biocīdos produktos 
Direktīvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros;

b) lietojumi kā iedarbīgi biocīdie produkti 
Direktīvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros;

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 609
53. panta 5. punkta c) apakšpunkts

c) lietojumi cilvēkiem paredzētās vai 
veterinārās zāles Regulas (EEK) 
Nr. 2309/93 un Direktīvas 2001/82/EK un 
2001/83/EK darbības sfēras ietvaros;

svītrots

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f): these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 610
53. panta 5. punkta d) apakšpunkts

d) lietojumi kā pārtikas piedevas 
Direktīvas 89/107/EEK darbības sfēras 
ietvaros;

svītrots

Or. en

Justification

See justifications above.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 611
53. panta 5. punkta e) apakšpunkts
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e) lietojumi kā piedevas dzīvnieku barībā 
Direktīvas 70/524/EEK darbības sfēras 
ietvaros;

svītrots

Or. en

Justification

See justifications above.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 612
53. panta 5. punkta f) apakšpunkts

f) lietojumi kā aromatizējošās vielas pārtikā 
Lēmuma 1999/217/EK darbības sfēras 
ietvaros;

svītrots

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 613
53. panta 5. punkta g) apakšpunkts

g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti;

svītrots

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).
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Intermediates that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant 
adverse effects and should therefore note be excluded from authorisation (Carl Schlyter & 
others).

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g)) (Frédérique Ries & others).

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, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 614
53. panta 5. punkta g) apakšpunkts

g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti;

g) lietojumi kā ražotnē izolēti starpprodukti 
vai kā transportēti izolēti starpprodukti, pat 
saražotā/ importētā apjomā, kas pārsniedz 
1000 tonnas gadā; 

Or. it

Justification

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

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 615
53. panta 5. punkta h) apakšpunkts

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

svītrots

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
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an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Grozījums Nr. 616
53. panta 5. punkta i) apakšpunkts

i) lietojumi kā degvielas mobilās vai 
stacionārās minerāleļļu produktu 
degkamerās un lietojums kā degvielas 
slēgtās sistēmās.

svītrots

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + Anne 

Laperrouze

Grozījums Nr. 617
Article 53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns) 

ia) Nereģistrējamas vielas.

Or. en

Justification

New point (i bis): the authorisation procedure should be limited to registered substances only. 
Therefore, exemptions that apply for Registration should also apply to Authorisation.

The authorisation procedure should be restricted to registered substances. Substances
exempted from registration should also therefore be exempted from the authorisation 
requirement.
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Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 618
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) Izrakteņu, metālu, koncentrātu 
sakausējumu lietojumi, tos transportējot vai 
pārstrādājot iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 96/61/EK un uz kurām attiecas 
arī Kopienas tiesību akti par darbaspēka un 
sabiedrības veselības aizsardzība, izņemot 
attiecībā uz vielām, kuru ķīmiskais sastāvs 
ir pakļauts īpašiem noteikumiem. 

Or. en

Justification

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

Grozījumu iesniedza Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 619
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) metālu, tostarp sakausējumu lietojumi 
viengabala veidā, kas paredz atbrīvojumu 
no marķēšanas saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK VI pielikuma 8.3. un 9.3. 
punktu.

Or. en

Justification

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 620
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) lietojumi baterijās Direktīvas 91/157/EK 
darbības sfēras ietvaros.

Or. de

Justification

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller

Grozījums Nr. 621
53. panta 5. punkta jauns apakšpunkts

Tiktāl šie pasākumi nodrošina vismaz 
obligātas kontroles, kā minēts VII sadaļā. 

Or. en

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 622
53. panta 5. a punkts (jauns)
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5. a Ražotājs, importētājs vai pakārtotais 
lietotājs var iecelt trešo personu, kurai 
ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja 
vārdā jāpilda saistības, kas izriet no šīs 
sadaļas. 

Or. nl

Justification

This amendment ensures that use can be made of a third party.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 623
53. panta 5. b punkts (jauns)

5.b 1. un 2. punkts neattiecas uz 
izrakteņiem, metāliem, koncentrātiem un 
sakausējumiem, ja šīs vielas transportē uz 
vai pārstrādā iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 96/61/EK.

Or. nl

Justification

Minerals, ores, concentrates and alloys should be exempt from the authorisation requirement.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 624
53. panta 6. punkts

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

svītrots

a) lietojumi kosmētikas produktos 
Direktīvas 76/768/EEK darbības sfēras 
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ietvaros;

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

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Grozījums Nr. 625
53. panta 6. punkta ievaddaļa

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

6. To vielu gadījumā, kas pakļautas 
licencēšanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. 
panta a), b un c) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem (svītrojums) vienīgi tā iemesla 
dēļ, ka tās rada cilvēku veselības 
apdraudējumu, šī panta 1. un 2. punkts 
neattiecas uz šādiem lietojumiem:

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
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Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 626
53. panta 6. punkta b) apakšpunkts

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

svītrots

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and 
others)

Consequence of the proposed changes to Article 2 (Dagmar Roth-Behrendt)

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

Grozījums Nr. 627
53. panta 7. punkta ievaddaļa

1. un 2. punkts neattiecas uz vielu lietojumu, 
ja tās ir preparātu sastāvā:

1. un 2. punkts neattiecas uz vielu lietojumu, 
ja tās ir preparātu vai izstrādājumu sastāvā:

Or. en

Justification

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

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

Grozījums Nr. 628
53. panta 7. punkta a) apakšpunkts

a) attiecībā uz 54. panta d), e) un f)
apakšpunktā minētajām vielām, kuru 
robežkoncentrācija ir mazāka par 0,1%;

a) attiecībā uz 54. panta d) un e) 
apakšpunktā minētajām vielām, kuru
robežkoncentrācija ir mazāka par 0,1%;

Or. it

Justification

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

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 629
53. panta 7.a punkts (jauns)

7.a 1. punkts neattiecas uz gadījumiem, kad 
vielu lieto tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, kas atbilst XVI vai XVII 
pielikumā minētajiem nosacījumiem un 
ierobežojumiem.

Or. it

Justification

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

The proposed new Article 53(8) makes it clear that decisions already taken by the Council 
and Parliament pursuant to Directive 76/769/EEC, or taken in future by the Commission in 
accordance with the procedure specified in Article 130 (comitology), should not be discussed 
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again. Decisions as to whether and, if so, to what extent substances and uses already 
regulated by legislation should be exempted from those provisions must not be left to the 
Commission's discretion. (Werner Langen)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 630
53.a pants (jauns)

53.a pants
XIII a pielikums satur to vielu sarakstu, 
kas atbilst 54. pantā minētajiem kritērijiem, 
un kurām vēl nav uzsākta apstiprināšanas 
procedūra. Tiklīdz kā uzsāks 
apstiprināšanas procedūru, vielas iekļaus 
XVIII b pielikumā, saskaņā ar 55. panta 1. 
punktā noteikto procedūru. 

Or. en

Justification

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 631
53. a pants (jauns)

53. a pants
Apstiprināmo vielu saraksts 

XIII pielikums satur to vielu sarakstu, 
kuras jāapstiprina; pielikuma XIII a 
sarakstā iekļautas vielas, kuras ir iesniegtas 
apstiprināšanai un kurām šī procedūra jau 
ir sākusies. Tiklīdz kā apstiprināšanas 
procedūru ir pabeigta, vielas iekļauj XIII b 
pielikuma sarakstā saskaņā ar 55. panta 1. 
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punktā noteikto procedūru. Šie saraksti ir 
publiski pieejami Aģentūras tīmekļa vietnē. 

Or. it

Justification

Supplements Amendment 51 in the draft report. Making these lists available to the public 
renders the authorisation process more transparent and also enables dealers to manage their 
stocks more efficiently. It also prevents prohibited chemical products remaining on the 
market.

Grozījumu iesniedza Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 632
54. panta ievaddaļa

Šādas vielas var iekļaut XIII pielikumā 
saskaņā ar 55. pantā paredzēto procedūru:

Neraugoties uz pašreizējiem vai 
turpmākiem ierobežumiem, šādas vielas 
iekļauj XIII a pielikumā saskaņā ar 56.
pantā paredzēto procedūru:

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 633
54. panta ievaddaļa

Šādas vielas var iekļaut XIII pielikumā 
saskaņā ar 55. pantā paredzēto procedūru:

Šādas vielas iekļauj XIII a pielikumā 
saskaņā ar 56. pantā paredzēto procedūru:

Or. it

Justification

Replaces the corresponding part of Amendment 52 by the rapporteur.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 634
54. panta a) punkts

a) vielas, kas atbilst klasifikācijas kritērijiem 
kā kancerogēnas, 1. vai 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

a) vielas, kas ir klasificētas kā 
kancerogēnas, 1. vai 2. kategorija, saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK;

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation. (Alessandro Foglietta and others + Marcello Vernola 
and others).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its 
classification, on the basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU 
or, in future, GHS) otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of 
substances in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, 
including with regard to world trade (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment. 
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration. The mere fact that a 
chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use. 

It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).



PE 357.823v01-00 22 AM\565935LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, 
GHS). Otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances 
in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as 
regards world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 635
54. panta b) punkts

b) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
principiem kā mutagēnas, 1. vai 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

b) vielas, kas ir klasificētas kā mutagēnas, 1. 
vai 2. kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 636
54. panta c) punkts

c) vielas, kas atbilst klasifikācijas kritērijiem
kā toksiskas reprodukcijas 1. vai 2. 
kategorijā saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

c) vielas, kas ir klasificētas kā toksiskas 
reprodukcijas 1. vai 2. kategorijā saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK;

Or. en
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Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 637
54. panta ca) punkts (jauns) 

ca) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā jutību paaugstinošas saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK;

Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 638
54. panta cb) punkts (jauns)

cb) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā kaitīgas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK un kurām ir augstas pakāpes 
hroniski toksiska iedarbība (T,R 48); 

Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 639
54. panta d) punkts

d) vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas
un toksiskas saskaņā ar XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

d) vielas, kas saistītas ar ļoti lielām bažām; 



PE 357.823v01-00 24 AM\565935LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland + Liam Aylward

Grozījums Nr. 640
54. panta e) punkts

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

svītrots

Or. en

Justification

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.
Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).
De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Johannes Blokland).

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 641
54. panta e) punkts 

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas, ļoti 
bioakumulatīvas un ļoti toksiskas saskaņā ar 
XII pielikumā noteiktajiem kritērijiem; 

Or. fr
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Justification

Substances should form the subject of a binding decision on classification (EU or in the future 
the Globally Harmonised System) before being submitted for authorisation. Otherwise, the 
bodies responsible for classification at Community level would be bypassed. All legal 
uncertainty must be avoided, particularly as regards international trade.
The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik 

+Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne 
Laperrouze

Grozījums Nr. 642
54. panta f) punkts

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu 
un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem 
vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

svītrots

Or. en

Justification

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
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to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and others + 
Alessandro Foglietta and others).

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, GHS) 
otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances in CMR 
categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as regards 
world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze) 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 643
54. panta f) punkts

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un 
neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai 
apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo 
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

Vielas, kas noteiktas kā tādas, kas rada 
smagu un neatgriezenisku iedarbību uz 
cilvēkiem vai apkārtējo vidi, kas ir 
līdzvērtīga tai pārējo vielu iedarbībai, kas 
uzskaitītas a) - e) apakšpunktā, var iekļaut 
šajā sarakstā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru un pamatojoties uz rūpīgu 
zinātnisku izvērtējumu.

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 644
54. panta f) punkts
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f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, biakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu 
un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem 
vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

f) Vielas, kas noteiktas kā tādas, kas rada 
smagus riskus un neatgriezenisku iedarbību 
uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi, kas ir 
līdzvērtīga tai pārējo vielu iedarbībai, kas 
uzskaitītas a) - e) apakšpunktā, var iekļaut 
šajā sarakstā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru un pamatojoties uz rūpīgu 
zinātnisku izvērtējumu.

Or. en

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 645
54. panta f) punkts

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un 
neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai 
apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas rada līdzvērtīgu 
pamatu bažām kā vielas, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru. 

Or. en
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Justification

This amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable. 
A more flexible wording is preferable.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 646
54. panta f) punkts

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu 
un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem 
vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioakumulatīvas vai toksiskas 
īpašības, kas neatbilst d) un e) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem, bet kuras ir 
noteiktas kā tādas, kas rada līdzvērtīgu 
pamatu bažām kā vielas, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action. 
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 647
54. panta fa) punkts (jauns)

fa) vielas, kas kā sastāvdaļas ir pievienotas 
tabakas produktiem Direktīvas 2001/37 par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu ražošanu, priekšāstādīšanu 
un pārdošanu 2. panta 1. punkta un 2. 
panta 5. punkta izpratnē.

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 648
54. a pants (jauns)

54.a pants
XIII pielikumā iekļaujamo vielu 
pārskatīšana 
Pirmo sešu gadu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā, Eiropas Komisija pieprasa,
lai Veselības un vides riska zinātniskā 
komiteja (VVRZK) sniedz atzinumu par to, 
vai šīs Regulas 54. pantā un tās saistītajos 
pielikumos būtu jāiekļauj papildu 
zinātniskie kritēriji, kā arī pieprasa, lai 
komiteja veiktu šo kritēriju vadību. 
Komisija, pamatojoties uz VVRZK 
atzinumu, var izteikt priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei grozīt 54. pantā 
uzskaitītās kategorijas, lai tiktu skartas arī 
pārējās vielas, kas rada līdzvērtīgu pamatu 
bažām, un kuru īpašības var noteikt pēc 
skaidriem zinātniskiem kritērijiem, 
izmantojot starptautiski apstiprinātas 
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pārbaužu metodes. 

Or. en

Justification

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 649
55. pants

Vielu iekļaušana XIII pielikumā Vielu uzskaitījums XIII pielikumā

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 54. pantā, iekļaušanu XIII 
pielikumā, šādu lēmumu pieņem saskaņā 
ar 130. panta 3. punktā paredzēto
procedūru. Attiecībā uz katru vielu precizē:

1. XIII pielikumā iekļauj nosacījumus, kas 
izstrādāti, pamatojoties uz licencēšanas 
pieteikumiem, kas paredz noteikumus par 
tādu vielu lietošanu un laišanu tirgū, kuras 
ir jāapstiprina. 

a) vielas identitāti;
b) 54. pantā minētās vielas raksturīgā 
īpašība (īpašības);
c) pārejas laika kārtība:
i) datums (-i), no kura (-iem) aizliegta 
vielas laišana tirgū un lietošana, ja vien 
nav piešķirta licence, turpmāk tekstā saukts 
“rieta datums”;
ii) datums vai datumi vismaz 18 mēnešus 
pirms rieta datuma (-iem), līdz kuram (-
iem) jāsaņem pieteikums, ja pieteicējs vēlas 
turpināt vielas lietošanu vai laišanu tirgū 
noteiktiem lietojumiem pēc rieta datuma (-
iem); šos turpinātos lietojumus atļauj pēc 
rieta datuma, līdz pieņemts lēmums 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumu;
d) noteiktu lietojumu pārskatīšanas periodi, 
ja tas ir vietā;
e) lietojumi vai lietojumu kategorijas, kas 
atbrīvotas no licencēšanas prasības, ja ir, 
un nosacījumi attiecībā uz šādiem 
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atbrīvojumiem, ja ir.
2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no licencēšanas prasības. Nosakot 
šādus atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā 
sekojošais:

2. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar 
VIII sadaļu vai citiem Kopienas tiesību 
aktiem noliegts jebkāds lietojums, nav 
lietojamas atbilstoši noteikumiem, kas 
minēti XIII pielikumā. 

a) esošie specifiskie Kopienas tiesību akti, 
kuros noteikts prasību minimums attiecībā 
uz veselības un vides aizsardzību saistībā ar 
vielas lietojumu, piemēram, saistošās 
kaitīgās iedarbības robežas darbā, emisijas 
robežas un tamlīdzīgi;
b) esošās juridiskās saistības veikt 
atbilstošus tehniskus un administratīvus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
visiem attiecīgajiem veselības, drošības un 
vides aizsardzības standartiem saistībā ar 
vielas lietojumu.
Uz atbrīvojumiem var attiecināt noteiktus 
ierobežojumus.
3. Pirms lēmuma pieņemšanas par 
iekļaušanu XIII pielikumā Aģentūra iesaka 
prioritāras vielas, kas iekļaujamas šajā 
pielikumā, attiecībā uz katru vielu 
precizējot 1. punktā noteiktās pozīcijas. 
Parasti prioritāte piešķirama vielām ar:
a) PBT vai vPvB īpašībām;
b) plašas izkliedes lietojumu vai
c) vielām lielā apjomā.
Nosakot XIII pielikumā iekļauto vielu 
skaitu un 1. punktā norādītos datumus, 
jāņem vērā arī Aģentūras jaudu apstrādāt 
pieteikumus tiem paredzētajā laikā.
4. Pirms Aģentūra nosūta Komisijai savus 
ieteikumus, tā šos pieteikumus publisko 
savā tīmekļa vietnē, skaidri norādot 
publicēšanas datumu. Aģentūra uzaicina 
visas ieinteresētās puses iesniegt 
piebildumus trīs mēnešu laikā pēc 
publicēšanas, jo īpaši par sekojošo:
a) 54. panta d), e) un f) apakšpunktos 
minēto kritēriju izpilde;
b) lietojumi, kas būtu atbrīvojami no 
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licencēšanas prasības.
Aģentūra atjaunina savu ieteikumu, ņemot 
vērā saņemtos piebildumus.
5. Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, 
uz šo vielu neattiecina jaunus 
ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā 
paredzēto procedūru, kas attiecas uz 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumiem saistībā ar vielas 
lietojumu, kas izriet no tai raksturīgajām 
īpašībām un ir norādītas XIII pielikumā.
6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar 
VIII sadaļu vai citiem Kopienas tiesību 
aktiem noliegts jebkāds lietojums, nav 
iekļaujamas XIII pielikumā vai arī ir no tā 
svītrojamas.

Or. de

Justification

The authorisation requirement must be based not on a listing, but, rather, on defined 
hazardous properties: a listing is not only unlikely to reveal new findings, but also takes up a 
very great deal of time and resources. Such an approach seems totally inefficient.

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

Grozījums Nr. 650
55. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 54. pantā, iekļaušanu XIII 
pielikumā, šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Attiecībā uz katru vielu precizē:

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 54. pantā, un kuras ir iepriekš 
bijušas reģistrētas atbilstoši II sadaļai, šādu 
lēmumu pieņem saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru. Attiecībā uz 
katru vielu precizē:

Or. it

Justification

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
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cannot in any case be manufactured or imported. Including these substances would render the 
system impracticable. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 651
55. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

a) vielas identitāti; a) vielas identitāti, saskaņā ar IV pielikuma 
2.1. un 2.2. punktu; 

Or. nl

Justification

The identity of the substance to be included in the decision must be clearly indicated. Annex 
IV gives a clear indication of the identity of a substance. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 652
55. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) noteiktu lietojumu pārskatīšanas periodi, 
ja tas ir vietā;

d) pārskatīšanas periodi, kas nedrīkst 
pārsniegt 3 gadus, visiem lietojumiem;

Or. en

Justification

Strengthening the rapporteur´s approach in his amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 
alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 653
55. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) noteiktu lietojumu pārskatīšanas periodi, d) jebkādu lietojumu pārskatīšanas periodi, 
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ja tas ir vietā; kas nepārsniedz 5 gadus; 

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Grozījums Nr. 654
55. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) lietojumi vai lietojumu kategorijas, kas 
atbrīvotas no licencēšanas prasības, ja ir, 
un nosacījumi attiecībā uz šādiem 
atbrīvojumiem, ja ir.

svītrots

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with amendment 15 and 16 (the deletion of article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
authorisation (Dorette Corbey).

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 655
55. panta 2. punkts
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2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no licencēšanas prasības. Nosakot 
šādus atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā 
sekojošais:

svītrots

a) esošie specifiskie Kopienas tiesību akti, 
kuros noteikts prasību minimums attiecībā 
uz veselības un vides aizsardzību saistībā ar 
vielas lietojumu, piemēram, saistošās 
kaitīgās iedarbības robežas darbā, emisijas 
robežas un tamlīdzīgi;
b) esošās juridiskās saistības veikt 
atbilstošus tehniskus un administratīvus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
visiem attiecīgajiem veselības, drošības un 
vides aizsardzības standartiem saistībā ar 
vielas lietojumu.
Uz atbrīvojumiem var attiecināt noteiktus 
ierobežojumus.

Or. en

Justification

This article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or categories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).

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

Grozījums Nr. 656
55. panta 2. punkta ba) apakšpunkts

ba) īpaši riska vadības pasākumi veselības 
un/vai apkārtējās vides aizsardzībai, kas 
norādīti tehnisko dokumentācijā.

Or. it

Justification

Exemptions should be granted for certain substances or uses that are already properly 
controlled (e.g. with exposure limits, used under closely controlled industrial conditions). 
This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 657
55. panta 2. punkta ba) apakšpunkts

ba) Riska proporcionalitāte attiecībā uz 
cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, saistībā 
ar vielu, tādu kā viengabala metālu, 
fizikālo iedarbību to lietošanas laikā.

Or. en

Justification

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).

Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).

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

Grozījums Nr. 658
55. panta 2. punkta jauns apakšpunkts

Šādus atbrīvojumus nepiešķir lietojumiem 
vai lietojumu kategorijām attiecībā uz 54. 
pantā minētajām vielām, kuras kā 
sastāvdaļas ir pievienotas tabakas 
produktiem Direktīvas 2001/37 par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 
pārdošanu 2. panta 1.punkta un 2. panta 5. 
punkta izpratnē, neraugoties uz šīs 
Direktīvas 12. pantu. 

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 659
55. panta 3. punkta a) apakšpunkts 

a) PBT vai vPvB īpašībām; a) kas saistītas ar ļoti lielām bažām;

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 660
55. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) plašas izkliedes lietojumu vai b) ar plašas izkliedes lietojumu vai

Or. nl
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Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 661
55. panta 3. punkta c) apakšpunkts 

c) vielām lielā apjomā. c) vielām ar lielu apjomu. 

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

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

Grozījums Nr. 662
55. panta 3. punkta c) apakšpunkts 

c) vielām lielā apjomā. c) vielām lielā apjomā vai

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 663
55. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns) 

ca) Kancerogēnu, mutagēnu, toksiskas 
reprodukcijas (KMR) vielu 1. un 2. 
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kategorija 

Or. it

Justification

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Grozījums Nr. 664
55. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielas, kuras kā sastāvdaļas ir 
pievienotas tabakas produktiem Direktīvas 
2001/37 par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu 2. panta 
1. punkta un 2. panta 5. punkta izpratnē. 

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 665
55. panta 3. punkta pēdējāis apakšpunkts 

Nosakot XIII pielikumā iekļauto vielu 
skaitu un 1. punktā norādītos datumus, 
jāņem vērā arī Aģentūras jauda apstrādāt 
pieteikumus tiem paredzētajā laikā.

svītrots

Or. en
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Justification

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against substances of 
very high concern.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 666
55. panta jauns apakšpunkts 

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pabeigta to 
vielu reģistrācija, kuras atbilst 54. pantā 
minētajiem kritērijiem, Aģentūra pārbauda, 
vai ir noteikti jauni ierobežojumi vai 
grozījumi VIII sadaļā norādītājiem 
pastāvošajiem ierobežojumiem saistībā ar 
pieteikuma iesniedzēja norādītajiem vielu 
lietojumiem vai lietojuma un izplatīšanas 
kategorijām. Ja Aģentūra secina, ka ir 
noteikti jauni ierobežojumi, tā iesaka ieviest 
ierobežojumu procedūru saskaņā ar 66. -
70. pantu. Ja Aģentūra uzskata, ka 
pieteikuma iesniedzēja norādītie lietojumi 
ir attiecīgi jāpārbauda, tā iesaka 
atbrīvojumu no šiem ierobežojumiem, 
ņemot vērā prasības, kas minētas 55. panta 
2. punktā. Šādi atbrīvojumi ir saistīti ar 
lēmumiem, kurus pieņem saskaņā ar 130. 
panta 3. punktā noteikto procedūru.
Pirmo, otro un trešo teikumu nepiemēro, ja 
Aģentūra šo vielu jau ir ieteikusi prioritārai 
iekļaušanai saskaņā ar 55. panta 3. punktu. 

Pirmo, otro un trešo teikumu nepiemēro, ja 
Aģentūra konstatē, ka par šo vielu iesniegtā 
tehniskā dokumentācija, nesniedz 
atbilstošu pamatu paātrinātai lēmuma 
pieņemšanas procedūrai. Šo lēmumu 
paziņo attiecīgajiem pieteikumu 
iesniedzējiem. Pieteikumu iesniedzējus 
aicina iesniegt piebildumus trīs mēnešu 
laikā. Aģentūra atjaunina savu lēmumu, 
ņemot vērā šos piebildumus. 
Pieteikuma iesniedzēja norādītie vielas 
lietojumi, saistībā ar kuriem Aģentūra nav 
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sniegusi ieteikumu atbilstoši otrajam un 
trešajam teikumam sešu mēnešu laikā vai 
pieņēmusi lēmumu atbilstoši piektajam 
teikumam, ir uzskatāmi par atbrīvojamiem 
no licencēšanas prasības 55. panta 2. 
punkta izpratnē. 

Or. de

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Grozījumu iesniedza Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 667
55. panta jauns apakšpunkts

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pabeigta to 
vielu reģistrācija, kuras atbilst 54. pantā 
minētajiem kritērijiem, Aģentūra pārbauda, 
vai ir noteikti jauni ierobežojumi vai 
grozījumi VIII sadaļā norādītājiem 
pastāvošajiem ierobežojumiem saistībā ar 
pieteikuma iesniedzēja noteiktajiem vielu 
lietojumiem vai lietojuma un izplatīšanas 
kategorijām. Ja Aģentūra secina, ka ir 
noteikti jauni ierobežojumi, tā iesaka ieviest 
ierobežojumu procedūru saskaņā ar 66. -
70. pantu.

Or. de

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 668
55. panta 4. punkta a) apakšpunkts 

a) 54. panta d), e) un f) apakšpunktos 
minēto kritēriju izpilde; 

a) 54. panta d), un e) apakšpunktos 
minēto kritēriju izpilde;

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 669
55. panta 4. punkta b) apakšpunkts 

b) lietojumi, kas būtu atbrīvojami no 
licencēšanas prasības.

svītrots

Or. en

Justification

This ensures consistency with amendment 15 (the deletion of article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation )Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt +Dorette 
Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 670
55. panta 5. punkts

5. Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, 
uz šo vielu neattiecina jaunus 
ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā 
paredzēto procedūru, kas attiecas uz 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumiem saistībā ar vielas 
lietojumu, kas izriet no tai raksturīgajām 
īpašībām un ir norādītas XIII pielikumā.

svītrots

Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net. 
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
than authorisation (Dan Jørgensen & others).

Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 671
55. panta 5. punkts

Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, uz šo 
vielu neattiecina jaunus ierobežojumus 
saskaņā ar VIII sadaļā paredzēto procedūru, 
kas attiecas uz cilvēku veselības un 
apkārtējās vides apdraudējumiem saistībā ar 

Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, uz šo 
vielu neattiecina jaunus ierobežojumus 
saskaņā ar VIII sadaļā paredzēto procedūru, 
kas attiecas uz cilvēku veselības un 
apkārtējās vides apdraudējumiem saistībā ar 
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vielas lietojumu, kas izriet no tai 
raksturīgajām īpašībām un ir norādītas XIII 
pielikumā.

vielas lietojumu, kas izriet no tai 
raksturīgajām īpašībām un ir norādītas XIII 
pielikumā, izņemot gadījumus, kad 
Aģentūrai iesniedz zinātnisku informāciju, 
kas norāda uz vajadzību veikt steidzamus 
pasākumus turpmākiem ierobežojumiem 
attiecībā uz vielu. 

Or. en

Justification

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of amendments all aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 672
55. panta 5. punkts

Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, uz šo 
vielu neattiecina jaunus ierobežojumus 
saskaņā ar VIII sadaļā paredzēto procedūru, 
kas attiecas uz cilvēku veselības un 
apkārtējās vides apdraudējumiem saistībā ar 
vielas lietojumu, kas izriet no tai 
raksturīgajām īpašībām un ir norādītas XIII 
pielikumā.

Pēc vielas iekļaušanas XIII pielikumā, uz šo 
vielu neattiecina jaunus ierobežojumus 
saskaņā ar VIII sadaļā paredzēto procedūru, 
kas attiecas uz cilvēku veselības un 
apkārtējās vides apdraudējumiem saistībā ar 
vielas lietojumu, kas izriet no tai 
raksturīgajām īpašībām un ir norādītas XIII 
pielikumā.

Izņēmums ir ārkārtēji apstākļi, kad 
Aģentūra ir pārliecināta, ka jaunā 
zinātniskā informācija norāda uz 
neapšaubāmu vajadzību pēc steidzamas 
rīcības, lai novērstu smagu kaitējumu 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. 

Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.



AM\565935LV.doc 45 PE 357.823v01-00

 Ārējais tulkojums LV

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

Grozījums Nr. 673
55. panta 6. punkts

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem
noliegts jebkāds lietojums, nav iekļaujamas 
XIII pielikumā vai arī ir no tā svītrojamas. 

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem 
noliegts jebkāds lietojums vai noteikts cits 
ierobežojums, un/vai kuras atbrīvotas no 
licencēšanas prasības saskaņā ar 55. panta 
2. punktu vai 55. panta 3. punkta a) 
apakšpunktu, nav iekļaujamas XIII 
pielikumā vai arī ir svītrojamas saskaņā ar 
130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. 
Vielas, kuru klasifikācija ir mainīta sakarā
ar Direktīvu 67/548/EEK, un kuras attiecīgi 
vairs neatbilst 54. pantā minētajiem 
kritērijiem, ir jāsvītro no XIII pielikuma 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru. Šo noteikumu piemēro arī 
gadījumos, kad viela vairs neatbilst XII 
pielikumā minētajiem kritērijiem un par šo 
vielu ir vajadzīgi jauni zinātniski dati. 

Or. it

Justification

Other reasons for removing substances from Annex XIII should be considered, besides those 
set out in Article 55(6) of the Commission proposal. These include, for example:

- taking into consideration restrictions on uses under Title VIII, rather than just prohibitions 
on use.

- taking into consideration exemptions on uses or categories of uses in accordance with 
Articles 55(2) or 55(3a); there is no point listing substances in Annex XIII or leaving them in 
that list if all their uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII. 

This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 674
55. panta 6. punkts 

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem 
noliegts jebkāds lietojums, nav iekļaujamas 
XIII pielikumā vai arī ir no tā svītrojamas.

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem 
noliegts jebkāds lietojums vai noteikts cits 
ierobežojums, nav iekļaujamas XIII 
pielikumā vai arī ir no tā svītrojamas.

Vielas, kuru klasifikācija ir mainīta 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kuras 
tādējādi vairs neatbilst 54. pantā 
minētajiem kritērijiem, ir svītrojamas no 
XIII pielikuma. 

Or. de

Justification

There are other grounds for not including substances in Annex XIII or for removing them 
from it. Account must be taken not only of prohibitions, but also restrictions under Title VIII.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 675
56. pants

1. Lai identificētu 54. panta d), e) un f) 
apakšpunktā minētās vielas, pirms jebkādu 
ieteikumu izvirzīšanas saskaņā ar 55. panta 
3. punktu piemēro šī panta 2. – 7. punktā 
noteikto procedūru.

Vielas, kuras jāapstiprina:

2. Komisija var lūgt Aģentūrai sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
Komisijas atzinuma, atbilst 54. panta d), e) 
un f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 
Aģentūra izplata šo tehnisko
dokumentāciju dalībvalstīm.

a) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā kancerogēnas, 1. vai 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

3. Ikviena dalībvalsts var sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
dalībvalsts atzinuma, atbilst 54. panta d), e) 
un f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, 

b) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
principiem kā mutagēnas, 1. vai 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;
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un nosūta šo dokumentāciju Aģentūrai. 
Aģentūra izplata šo tehnisko 
dokumentāciju dalībvalstīm.
4. 30 dienu laikā pēc dokumentācijas 
izplatīšanas pārējās dalībvalstis vai 
Aģentūra var izteikt Aģentūrai savus 
piebildumus attiecībā uz vielas 
identifikāciju tehniskajā dokumentācijā.

(c) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā toksiskas reprodukcijai, 1. 
vai 2. kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK;

5. Ja Aģentūra nesaņem nevienu 
piebildumu, tā var iekļaut šo vielu savos 
ieteikumos saskaņā ar 55. panta 3. punktu.

d) vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas 
un toksiskas saskaņā ar XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

6. Saņemot piebildumus no pārējām 
dalībvalstīm vai pati pēc savas iniciatīvas, 
Aģentūra nosūta tehnisko dokumentāciju 
dalībvalsts komitejai 15 dienu laikā pēc 4. 
punktā minētā 30 dienu perioda beigām.

e) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar XII pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas 
dalībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu 
vienošanos par identifikāciju, Aģentūra var 
iekļaut šo vielu savos ieteikumos saskaņā 
ar 55. panta 3. punktu. Ja dalībvalsts 
komitejai neizdodas panākt vienbalsīgu 
vienošanos, tā 30 dienu laikā pēc 
paziņošanas pieņem atzinumu. Aģentūra 
pārsūta šo atzinumu Komisijai, ietverot 
informāciju par visiem mazākuma 
viedokļiem komitejas ietvaros.

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu 
un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem 
vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru;
g) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā ļoti toksiskas vai toksiskas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK; 
h) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā jutību paaugstinošas saskaņā 
as Direktīvu 67/548/EEK. 

Or. de

Justification

There should be blanket mandatory authorisation for certain particularly hazardous 
substances (including very toxic, toxic and sensitising substances). In line with the polluter-
pays principle, registrants must establish that the substances concerned can be used safely 
and that there are no alternatives.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris 
Davies

Grozījums Nr. 676
56. panta virsraksts 

54. panta d), e) un f) apakšpunktā minēto 
vielu identifikācija

54. pantā minēto vielu identifikācija un 
iekļaušana XIII a pielikumā 

Or. en

Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

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

Grozījums Nr. 677
56. panta virsraksts

54. panta d), e) un f) apakšpunktā minēto 
vielu identifikācija

54. panta d) un e) (svītrojums) 
apakšpunktā minēto vielu identifikācija 

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
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amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Chris Davies

Grozījums Nr. 678
56. panta -1. punkts (jauns)

-1 (jauns) 54. panta a), b) un c) 
apakšpunktā minētās vielas iekļauj XIII a 
pielikumā. 

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 679
56. panta -1. punkts (jauns)

-1. 54. panta a), b), c), ca) un cb) 
apakšpunktā minētās vielas iekļauj XIII a 
pielikumā. 

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

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

Grozījums Nr. 680
56. panta 1. punkts
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1. Lai identificētu 54. panta d), e) un f)
apakšpunktā minētās vielas, pirms jebkādu 
ieteikumu izvirzīšanas saskaņā ar 55. panta 
3. punktu piemēro šī panta 2. – 7. punktā 
noteikto procedūru.

Lai identificētu 54. panta d), un e) 
(svītrojums) apakšpunktā minētās vielas, 
pirms jebkādu ieteikumu izvirzīšanas 
saskaņā ar 55. panta 3. punktu piemēro šī 
panta 2. – 7. punktā noteikto procedūru

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Grozījums Nr. 681
56. panta 2. punkts 

2. Komisija var lūgt Aģentūrai sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
Komisijas atzinuma, atbilst 54. panta d), e) 
un f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 
Aģentūra izplata šo tehnisko dokumentāciju 
dalībvalstīm.

2. Komisija var lūgt Aģentūrai sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
Komisijas atzinuma, atbilst 54. panta d), e) 
un e) (svītrojums) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem. Aģentūra izplata šo tehnisko 
dokumentāciju dalībvalstīm.

Or. it

Justification

See justification to amendment above.

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

Grozījums Nr. 682
56. panta 3. punkts

3. Ikviena dalībvalsts var sagatavot tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar XIV pielikumu 
attiecībā uz vielām, kas, pēc dalībvalsts 

Ikviena dalībvalsts var sagatavot tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar XIV pielikumu 
attiecībā uz vielām, kas, pēc dalībvalsts 
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atzinuma, atbilst 54. panta d), e) un f)
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, un 
nosūta šo dokumentāciju Aģentūrai. 
Aģentūra izplata šo tehnisko dokumentāciju 
dalībvalstīm.

atzinuma, atbilst 54. panta d), un e) 
(svītrojums) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem, un nosūta šo dokumentāciju 
Aģentūrai. Aģentūra izplata šo tehnisko 
dokumentāciju dalībvalstīm

Or. it

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 683
56. panta 3.a punkts (jauns)

3.a. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
pabeigta konkrētas vielas, kas atbilst 54. 
pantā minētajiem kritērijiem, reģistrācija, 
Aģentūra izlemj, vai ir jānosaka jauni 
ierobežojumi vai grozījumi esošajiem 
ierobežojumiem atbilstoši VIII sadaļai 
attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja 
norādītajiem vielas lietojumiem. Ja 
Aģentūra izlemj, ka šādi ierobežojumi ir 
jānosaka, tā iesaka uzsākt ierobežojumu 
procesu saskaņā ar 60.- 70. pantu. Ja 
Aģentūra izlemj, ka pieteikuma iesniedzēja 
norādītie lietojumi ir pareizi kontrolēti, tā 
iesaka atbrīvojumus, tādējādi piemērojot 
55. panta 2. punktā minētās prasības. Šie 
atbrīvojumi ir pamats lēmumiem, kas 
jāpieņem saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

1. - 3. teikumu nepiemēro, ja Aģentūra šo 
vielu jau ir ieteikusi prioritārai iekļaušanai 
saskaņā ar 55. panta 3. punktu. 1.- 3. 
teikumu nepiemēro, ja Aģentūra izlemj, ka 
vielas tehniskā dokumentācija nesniedz 
pietiekamu informāciju paātrinātai 
lēmuma pieņemšanai. Šo lēmumu paziņo 
attiecīgajiem pieteikumu iesniedzējiem, 
kurus aicina iesniegt piebildumus trīs 
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mēnešu laikā. Aģentūra izdod tās lēmumu, 
atbilstoši pamatojoties uz saņemtajiem 
piebildumiem. 
Pieteikuma iesniedzēja norādītie vielas 
lietojumi, attiecībā uz kuriem Aģentūra nav 
sniegusi ieteikumu atbilstoši 2. vai 3. 
teikumam sešu mēnešu laikā vai pieņēmusi 
lēmumu atbilstoši 5. teikumam, ir 
uzskatāmi par atbrīvotiem no licencēšanas 
prasības saskaņā ar 55. panta 2. punkta 
nosacījumiem. 

Or. fr

Justification

In order to rectify the lack of legal certainty among producers, importers and users of 
substances meeting the criteria set out in Article 54, it is proposed that a specific procedure 
be introduced prior to the Agency recommending inclusion of the substance concerned in 
Annex XIII (Article 55(3)) as a priority substance. That procedure should be based on 
registration aimed at identifying 'the registrant's identified uses' (Article 9a)(iii)).

This 'accelerated procedure' can only operate if the registration dossier provides sufficient 
information to enable such a decision to be taken. If the registration dossier meets all the 
criteria set out in Article 9, the Agency should be able to take the decision required under the 
proposed Article 55(3a). Should this not be the case - e.g. if the evaluation process is not yet 
complete - the appropriate instrument might be the procedure for inclusion in Annex XIII.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 684
56. panta 6. punkts 

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem 
noliegts jebkāds lietojums, nav iekļaujamas 
XIII pielikumā vai arī ir no tā svītrojamas.

6. Vielas, attiecībā uz kurām saskaņā ar VIII 
sadaļu vai citiem Kopienas tiesību aktiem 
noliegts jebkāds lietojums vai piemērojami 
ierobežojumi, un/vai kuras atbrīvotas no 
licencēšanas prasības saskaņā ar 55. panta 
2. punktu vai 55. panta 3. punkta a) 
apakšpunktu, nav iekļaujamas XIII 
pielikumā vai arī ir no tā svītrojamas 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru.
Vielas, kuru klasifikācija ir mainīta sakarā 
ar Direktīvu 67/548/EEK un kuras attiecīgi 
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vairs neatbilst 54. pantā minētajiem 
kritērijiem, ir jāsvītro no XIII pielikuma 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru. Šo noteikumu piemēro arī 
gadījumos, kad viela vairs neatbilst XII 
pielikumā minētajiem kritērijiem un par šo 
vielu ir vajadzīgi jauni zinātniski dati.

Or. fr

Justification

The following possibilities should be taken into account:

- restrictions on use under Title VIII should also be included, rather than simply prohibitions 
on use.

- exemptions on use or categories of uses in accordance with Articles 55(2) or 55(3a) should 
also be taken into account: there is no point including substances in Annex XIII if all their 
uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 685
56. panta 7. punkts 

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas 
dalībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu 
vienošanos par identifikāciju, Aģentūra var 
iekļaut šo vielu savos ieteikumos saskaņā ar 
55. panta 3. punktu. Ja dalībvalsts komitejai 
neizdodas panākt vienbalsīgu vienošanos, tā 
30 dienu laikā pēc paziņošanas pieņem 
atzinumu. Aģentūra pārsūta šo atzinumu 
Komisijai, ietverot informāciju par visiem 
mazākuma viedokļiem komitejas ietvaros.

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas 
dalībvalsts komiteja ar noteiktu balsu 
vairākumu panāk vienošanos par 
identifikāciju, Aģentūra var iekļaut šo vielu 
savos ieteikumos saskaņā ar 55. panta 3. 
punktu. Ja dalībvalsts komitejai neizdodas ar 
noteiktu balsu vairākumu panākt 
vienošanos, tā 30 dienu laikā pēc 
paziņošanas pieņem atzinumu. Aģentūra 15 
darba dienu laikā pārsūta šo atzinumu 
Komisijai, ietverot informāciju par visiem 
mazākuma viedokļiem komitejas ietvaros. 

Or. en
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Justification

Decision by qualified majority is more appropriate

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 686
56. panta 7. punkts 

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas 
dalībvalsts komiteja panāk vienbalsīgu 
vienošanos par identifikāciju, Aģentūra var 
iekļaut šo vielu savos ieteikumos saskaņā 
ar 55. panta 3. punktu. Ja dalībvalsts 
komitejai neizdodas panākt vienbalsīgu
vienošanos, tā 30 dienu laikā pēc 
paziņošanas pieņem atzinumu. Aģentūra 
pārsūta šo atzinumu Komisijai, ietverot 
informāciju par visiem mazākuma 
viedokļiem komitejas ietvaros.

7. Ja 30 dienu laikā pēc paziņošanas 
dalībvalsts komiteja ar noteiktu balsu 
vairākumu panāk vienošanos, ka viela 
atbilst licencēšanas kritērijiem un tā ir 
jāiekļauj XII b pielikumā, Aģentūra 15 
darba dienu laikā iesaka Komisijai šo vielu 
iekļaut XIII b pielikumā, kā to paredz 55. 
panta 3. punkts. Ja dalībvalsts komitejai 
neizdodas ar noteiktu balsu vairākumu 
panākt vienošanos, tā 30 dienu laikā pēc 
paziņošanas pieņem atzinumu. Aģentūra 15 
darba dienu laikā pārsūta šo atzinumu 
Komisijai, ietverot informāciju par visiem 
mazākuma viedokļiem komitejas ietvaros, 
lai Komisija varētu pieņemt lēmumu. 

Or. it

Justification

Supplements Amendment 57 by the rapporteur, making it clear that in the event of the 
Committee not reaching an agreement the final decision will rest with the Commission.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 687
56. panta 7.a punkts (jauns) 

7.a Vielas, kas no jauna klasificētas kā 
atbilstošas 54. panta a), b) un c) 
apakšpunkta kritērijiem, un vielas, kas ir 
identificētas kā atbilstošas 54. panta d), e) 
un f) apakšpunkta kritērijiem, trīs mēnešu 
laikā iekļauj XIII a pielikumā.

Or. en
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Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 688
56. panta 7. a pants (jauns) 

7.a Vielas, kas no jauna ir klasificētas kā 
atbilstošas 54. panta a), b,) c), ca) un cb) 
apakšpunkta kritērijiem, un vielas, kas ir 
identificētas kā atbilstošas 54. panta d), e) 
un f) apakšpunkta kritērijiem, viena 
mēneša laikā iekļauj XIIIa pielikumā.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 689
57. panta 1. punkts

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem 
saskaņā ar šo sadaļu.

1. Komisija atbild par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem 
saskaņā ar šo sadaļu. Pieņemot šādus 
lēmumus, ievēro piesardzības principu.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 1(3).
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Grozījums Nr. 690
57. panta 2. punkts

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma 
radītais cilvēku veselības vai apkārtējās 
vides apdraudējums, kas notiek XIII 
pielikumā norādīto vielas raksturīgo 
īpašību dēļ, tiek adekvāti kontrolēts 
saskaņā ar I pielikuma 6. iedaļu un ir tāds, 
kā dokumentēts pieteicēja ķīmiskās 
drošības ziņojumā.

svītrots

Komisija neizskata sekojošo:

a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru 
piešķirta atļauju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK

b) ūdens vides apdraudējumu un 
apdraudējumu, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/E 16. pantu

c) cilvēku veselības apdraudējumu, ko 
rada vielas lietojums medicīniskā ierīcē, uz 
ko reglamentē Padomes Direktīva 
90/385/EEK, Padomes Direktīva 
93/42/EEK vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 98/79/EK

Or. en

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
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The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH. 
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives. 
(Jørgensen & others)

It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substitution should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins. 
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)

By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool. It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman).

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 691
57. panta 2. punkts

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma radītais 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā 
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 6. 
iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts pieteicēja 
ķīmiskās drošības ziņojumā.

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma radītais 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā 
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 6. 
iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts pieteicēja 
ķīmiskās drošības ziņojumā, un ja nepastāv 
drošākas alternatīvas.

Komisija neizskata sekojošo:

a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
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rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru 
piešķirta atļauju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK

b) ūdens vides apdraudējumu un 
apdraudējumu, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/E 16. pantu

c) cilvēku veselības apdraudējumu, ko 
rada vielas lietojums medicīniskā ierīcē, uz 
ko reglamentē Padomes Direktīva 
90/385/EEK, Padomes Direktīva 
93/42/EEK vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 98/79/EK

Or. en

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 692
57. panta 2. punkts

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma radītais 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā 
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 6. 
iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts pieteicēja 
ķīmiskās drošības ziņojumā.

2. Licenci piešķir, ja vielas lietojuma radītais 
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, kas notiek XIII pielikumā 
norādīto vielas raksturīgo īpašību dēļ, tiek 
adekvāti kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 6. 
iedaļu un ir tāds, kā dokumentēts pieteicēja 
ķīmiskās drošības ziņojumā. Šīs iedaļas 
ietvaros zema riska/ maza apdraudējuma 
rūpnieciskais lietojums jādefinē kā adekvāti 
kontrolēts saskaņā ar I pielikuma 6. iedaļu 
un nav dokumentējams citādi. Zema riska/ 
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maza apraudējuma rūpnieciskais lietojums 
ir rūpnieciskais lietojums, attiecībā uz kuru 
dalībvalsts kompetentā iestāde tās valsts 
teritorijā, kur notiek rūpnieciskais 
lietojums, ir atzinusi, ka tas līdz zemākajai 
tehniski iespējamai robežai samazinās vielu 
radīto apdraudējumu darbiniekiem un vielu 
izplūdi, emisiju vai cita veida nonākšanu 
apkārtējā vidē. 

Or. en

Justification

At a minimum, if the categories of article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).

Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This 
article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

This article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 693
57. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, kas rodas vielas emisijas 
rezultātā no iekārtas, attiecībā uz kuru 
piešķirta atļauju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK

Svītrots

Or. fr

Justification

Conformity with the provisions of the IPPC Directive (Directive 96/61/EC) cannot serve as 
evidence of an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the 
context of the REACH authorisation procedure. Conformity with the IPPC Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 694
57. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) ūdens vides apdraudējumu un 
apdraudējumu, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 16. pantu;

Svītrots

Or. fr

Justification

Conformity with the provisions of the Water Framework Directive cannot serve as evidence of 
an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the context of the 
REACH authorisation procedure. Conformity with the Water Framework Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 695
57. panta 3. punkta ievaddaļa 

3. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi:

3. Licenci var piešķirt tad, ja nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, un ja 
tiek pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, un ja ir veikti pasākumi 
vielu radītā apdraudējuma mazināšanai. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi:

Or. en

Justification

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
have to give specific permission before such a substance can be used. The principle of 
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substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 696
57. panta 3. punkta ievaddaļa 

3. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi:

3. Licenci piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka 
vielas lietojuma sociāli ekonomiskās 
priekšrocības ievērojami pārsniedz tā radīto 
cilvēku veselības, tostarp strādnieku un 
sabiedriski neaizsargāto grupu, un 
apkārtējās vides apdraudējumu, un ka nav 
atbilstošas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, un ka ir veikti pasākumi vielu 
radītā apdraudējuma, izplūdes, emisijas un 
videi radīto zaudējumu mazināšanai. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi: 

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 697
57. panta 3. punkta ievaddaļa 

3. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 

3. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības, it īpaši sabiedriski 
neaizsargāto grupu, un apkārtējās vides 
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, un ka ir 
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visi šeit minētie elementi: veikti pasākumi, lai mazinātu vielu dažāda 
veida apdraudējumu un emisiju apkārtējā 
vidē. Šo lēmumu pieņem tikai pēc visu šo 
jautājumu izskatīšanas:

Or. en

Justification

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
hazardous combinations of pollutant.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 698
57. panta 3. punkta ievaddaļa 

3. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, licenci var piešķirt tad, ja tiek 
pierādīts, ka vielas lietojuma sociāli 
ekonomiskās priekšrocības pārsniedz tā 
radīto cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu un ka nav atbilstošas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc tam, kad apsvērti 
visi šeit minētie elementi:

3. Licenci piešķir tad, ja tiek pierādīts, ka 
vielas lietojuma sociāli ekonomiskās 
priekšrocības pārsniedz tā radīto cilvēku 
veselības un apkārtējās vides apdraudējumu, 
un ka nav atbilstošas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, un ka ir veikti pasākumi vielu 
radītā apdraudējuma, izplūdes, emisijas un 
videi radīto zaudējumu mazināšanai. Šo 
lēmumu pieņem tikai pēc visu šo jautājumu 
izskatīšanas: 

Or. en

Justification

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 699
57. panta 3. punkta b) apakšpunkts 
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b) pieteicēja vai citu ieinteresēto pušu 
apliecinātās sociāli ekonomiskās 
priekšrocības, kas izriet no vielas lietojuma, 
un sociāli ekonomiskā ietekme, ko rada 
atteikums licencēt vielu;

b) pieteicēja vai citu ieinteresēto pušu 
apliecinātās sociāli ekonomiskās 
priekšrocības, kas izriet no vielas lietojuma, 
un sociāli ekonomiskā un cita veida 
ilgtermiņa ietekme, ko rada atteikums 
licencēt vielu:

Or. en

Justification

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 700
57. panta 3. punkta d) apakšpunkts 

d) pieejamā informācija par jebkuras citas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas radītu 
veselības vai apkārtējās vides apdraudējumu.

d) pieejamā informācija par jebkuras citas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas radītu 
veselības vai apkārtējās vides apdraudējumu, 
un sociāli ekonomisko ietekmi un cita veida 
ilgtermiņa ietekmi, kas saistīta ar jebkuras 
citas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas 
lietojumu. 

Or. en

Justification

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.

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

Grozījums Nr. 701
57. panta 4. punkts 
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4. Lietojums netiek licencēts, ja licencēšana 
rada XVI pielikumā noteiktā ierobežojuma 
atvieglojumu. 

svītrots

Or. it

Justification

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

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 702
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas 
periodus un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. 
punktu piešķirtās licences parasti ir 
pakļautas ierobežojumam laikā.

6. Uz licencēm attiecina pārskatīšanas 
periodus un ierobežojumus laikā. 

Or. fr

Justification

Without regular reviews, there will no longer be any stimulus for innovation in seeking safer 
alternatives.

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

Grozījums Nr. 703
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
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piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

un/vai pārraudzību.

Or. it

Justification

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 704
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

6. Uz licencēm attiecina pārskatīšanas 
periodus un prasību iesniegt aizvietošanas 
plānus, un var attiecināt citus nosacījumus, 
tostarp pārraudzību. Uz licencēm attiecina 
ierobežojumu laikā, maksimāli uz 7 gadiem.

Or. en

Justification

Modification of amendment 61.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr.705
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas 
periodus un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. 
punktu piešķirtās licences parasti ir 
pakļautas ierobežojumam laikā.

6. Uz licencēm attiecina pārskatīšanas 
periodus un prasību iesniegt aizvietošanas 
plānus, un var attiecināt citus nosacījumus, 
tostarp pārraudzību. Uz licencēm attiecina 
ierobežojumu laikā, maksimāli uz 5 
gadiem.

Or. en
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Justification

Identical to Sacconi's am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations. 
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 706
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā. Uz licencēm attiecina 
pārskatīšanas periodus.

6. Uz licencēm attiecina pārskatīšanas 
periodus un prasību iesniegt aizvietošanas 
plānu, un var attiecināt citus nosacījumus, 
tostarp prasību veikt pārraudzību. Uz 
licencēm attiecina ierobežojumu laikā, 
maksimāli uz 5 gadiem.

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 707
57. panta 6. punkts 

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

6. Uz licencēm attiecina pārskatīšanas 
periodus un prasību iesniegt aizvietošanas 
plānus, un var attiecināt citus nosacījumus, 
tostarp pārraudzību. Uz licencēm attiecina 
ierobežojumu laikā, maksimāli uz 3 gadiem. 

Or. en
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Justification

Strengthens the rapporteur´s approach in amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 708
57. panta 6. punkts

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

6. Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

Or. nl

Justification

Authorisations are always subject to a time-limit.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 709
57. panta 7. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) laika posms, uz kādu licence ir 
piešķirta; 

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.710
57. panta 7. punkta d) apakšpunkts 

d) visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
licence ir piešķirta;

d) nosacījumus, saskaņā ar kuriem licence ir 
piešķirta;

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 711
57. panta 7. punkta e) apakšpunkts 

e) visus pārskatīšanas periodus; e) pārskatīšanas periodu;

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendment designed to ensure consistency with the amendment to Article 57(6) (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 712
57. panta 7. punkta f) apakšpunkts 

f) visas vienošanās par pārraudzību. f) vienošanos par pārraudzību;

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Grozījums Nr. 713
57. panta 7. punkta fa) apakšpunkts (jauns) 

fa) aizstāšanas plānu.

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
& others + Mary Honeyball).
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 714
57. panta 8. punkts

8. Neraugoties ne uz kādiem licences 
nosacījumiem, tās īpašniekam jānodrošina 
tas, lai kaitīgās iedarbības līmenis būtu 
samazināts līdz tik zemam, cik vien tas 
tehniski ir iespējams.

svītrots

Or. fr

Justification

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 715
57. panta 8. punkts 

8. Neraugoties ne uz kādiem licences 
nosacījumiem, tās īpašniekam jānodrošina 
tas, lai kaitīgās iedarbības līmenis būtu 
samazināts līdz tik zemam, cik vien tas 
tehniski ir iespējams.

8. Neraugoties ne uz kādiem licences 
nosacījumiem, tās īpašniekam jānodrošina 
tas, lai kaitīgās iedarbības līmenis būtu 
samazināts līdz tik zemam, cik vien tas 
tehniski un ekonomiski ilgspējīgi ir 
iespējams.

Or. it

Justification

The action that needs to be taken to reduce levels of exposure should also take economic 
potentials into account. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 716
58. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto 
licenci, kas ir pakļauta ierobežojumam 
laikā, uzskata par derīgu līdz brīdim, kad 
Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.
Ja viņš nevar apliecināt, ka risks tiek 
adekvāti kontrolēts, viņš iesniedz sociāli 
ekonomiskās analīzes atjaunojumu, 
alternatīvu analīzi un aizvietošanas plānu, 
kas ir sākotnējā pieteikuma elementi.
Ja viņš tagad var apliecināt, ka risks tiek 
adekvāti kontrolēts, viņš iesniedz ķīmiskās 
drošības ziņojuma atjauninājumu.
Ja mainījušies kādi citi sākotnējā 
pieteikuma elementi, viņš iesniedz arī šo 
elementu atjauninājumus.

svītrots

Or. it

Justification

In line with the amendment to Article 57(6), the time-limit and the procedure described are 
unnecessary. Decisions on authorisation can already be reviewed at any time, and modified 
or even annulled. A time-limit would simply impose an additional burden on enterprises and 
the authorities. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 717
58. panta 1. punkta 1. apakšpunkts 

1. Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto
licenci, kas ir pakļauta ierobežojumam 
laikā, uzskata par derīgu līdz brīdim, kad 
Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu. Ja viņš nevar 
apliecināt, ka risks tiek adekvāti kontrolēts, 
viņš iesniedz sociāli ekonomiskās analīzes 
atjaunojumu, alternatīvu analīzi un 
aizvietošanas plānu, kas ir sākotnējā 
pieteikuma elementi. Ja viņš tagad var 
apliecināt, ka risks tiek adekvāti kontrolēts, 
viņš iesniedz ķīmiskās drošības ziņojuma 
atjauninājumu. Ja mainījušies kādi citi 
sākotnējā pieteikuma elementi, viņš
iesniedz arī šo elementu atjauninājumus.

1. Licenci uzskata par derīgu līdz brīdim, 
kad Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited. Therefore also this article needs to be amended. In 
the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 718
58. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 57. panta 3. punktu piešķirto 1. Licenci uzskata par derīgu līdz brīdim, 
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licenci, kas ir pakļauta ierobežojumam 
laikā, uzskata par derīgu līdz brīdim, kad 
Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.

kad Komisija pieņem lēmumu par jaunu 
pieteikumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu pieteikumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
termiņa beigām. Tā vietā, lai atkārtoti 
iesniegtu visus sākotnējā pieteikuma 
elementus attiecībā uz pašreizējo licenci, 
pieteicējs var iesniegt tikai pašreizējās 
licences numuru, ievērojot otro, trešo un 
ceturto apakšpunktu.

Ja viņš nevar apliecināt, ka risks tiek 
adekvāti kontrolēts, viņš iesniedz sociāli 
ekonomiskās analīzes atjaunojumu, 
alternatīvu analīzi un aizvietošanas plānu, 
kas ir sākotnējā pieteikuma elementi.

Viņa vai viņš iesniedz sociāli ekonomiskās 
analīzes atjaunojumu, alternatīvu analīzi un 
aizvietošanas plānu, kas ir sākotnējā 
pieteikuma elementi.

Ja viņš tagad var apliecināt, ka risks tiek 
adekvāti kontrolēts, viņš iesniedz ķīmiskās 
drošības ziņojuma atjauninājumu. 
Ja mainījušies kādi citi sākotnējā pieteikuma 
elementi, viņš iesniedz arī šo elementu 
atjauninājumus.

Ja mainījušies kādi citi sākotnējā pieteikuma 
elementi, viņa vai viņš iesniedz arī šo 
elementu atjauninājumus.

Or. en

Justification

Pack of amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.

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

Grozījums Nr. 719
58. panta 3. punkta 2. apakšpunkts 

Gadījumos, kad pastāv nopietns un tūlītējs
cilvēku veselības vai apkārtējās vides 
apdraudējums, Komisija var atlikt licenci, 
kas gaida uz pārskatīšanu, ņemot vērā 
proporcionalitāti

Gadījumos, kad pastāv (svītrojums) cilvēku 
veselības vai apkārtējās vides apdraudējums, 
Komisija var atlikt licenci, kas gaida uz 
pārskatīšanu, ņemot vērā proporcionalitāti

Or. it
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Justification

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 720
58. panta 4. punkts 

4. Ja nav ievērots Direktīvā 96/61/EK 
minētais vides kvalitātes standarts, tad 
attiecībā uz konkrēto vielas lietojumu 
piešķirto licenci var pārskatīt.

svītrots

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 721
58. pants 5. punkts 

5. Ja nav ievēroti Direktīvas 2000/60/EK 4. 
panta 1. punktā minētie vides uzdevumi, tad 
saistībā ar konkrēto vielas lietojumu 
attiecīgās upes baseinā piešķirto licenci var 
pārskatīt.

svītrots

Or. en

Justification

See justification above.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 722
59. panta 4. punkta da) apakšpunkts 

da) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko, un ekonomisko aizstāšanas 
iespēju, pievienojot aizstāšanas plānu, 
ieskaitot izpēti un izstrādi un pieteicēja 
ierosināto darbību veikšanas laika grafiku.

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 723
59. panta 5. punkts 

5. Pieteikumā var ietvert: 
a) saskaņā ar XV pielikumu veikto sociāli 
ekonomisko analīzi;

da) a saskaņā ar XV pielikumu veikto sociāli 
ekonomisko analīzi;

b) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko un ekonomisko aizstāšanas iespēju, 
pēc iespējas pievienojot aizvietošanas plānu, 
ieskaitot izpēti un izstrādi un pieteicēja 
ierosināto darbību veikšanas laika grafiku. 

db) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko un ekonomisko aizstāšanas iespēju, 
pēc iespējas pievienojot aizvietošanas plānu, 
ieskaitot izpēti un izstrādi un pieteicēja 
ierosināto darbību veikšanas laika grafiku.

Or. en

Justification

Identical to Sacconi's amendment 66. In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This amendment 
merges the two routes.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 724
59. panta 5. punkta b) apakšpunkts 

b) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus 
un tehnisko un ekonomisko aizstāšanas 
iespēju, pēc iespējas pievienojot 
aizvietošanas plānu, ieskaitot izpēti un 
izstrādi un pieteicēja ierosināto darbību 
veikšanas laika grafiku.

svītrots

Or. en

Justification

Implementation is impracticable. Requesting manufacturers to provide information and data 
on a competitor's products would be of no use because, in some cases, the information on 
possible alternatives might not even be available to those manufacturers. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Vernola & 
others)

The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 725
59. panta 6. punkts 

6. Pieteikumā neietver neko no šeit minētā: svītrots
a) cilvēku veselības un vides 
apdraudējums vielas emisiju rezultātā no 
iekārtas, attiecībā uz kuru piešķirta atļauja 
saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK;
b) ūdens vides apdraudējums un 
apdraudējums, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 
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2000/60/EK 16. pantu;
c) cilvēku veselības apdraudējums, ko 
rada vielas lietojums medicīniskā ierīcē, ko 
reglamentē Direktīva 90/385/EEK, 
93/42/EEK vai 98/79/EK.

Or. en

Justification

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes. 
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 726
59. panta 6. punkta a) apakšpunkts 

a) cilvēku veselības un vides apdraudējums 
vielas emisiju rezultātā no iekārtas, 
attiecībā uz kuru piešķirta atļauja saskaņā 
ar Direktīvu 96/61/EK;

svītrots

Or. fr

Justification

Consistency with the amendment to Article 57(2)( a)
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 727
59. panta 6. punkta b) apakšpunkts 

b) ūdens vides apdraudējums un 
apdraudējums, ko rada ūdens vide, vielai 
izplūstot no tās avota punkta, uz ko attiecas 
prasība par iepriekšēju reglamentēšanu, 
kas minēta 11. panta 3. punktā un tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 16. pantu;

svītrots

Or. fr

Justification

Consistency with the amendment to Article 57 (2)(b)

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

Grozījums Nr. 728
61. panta 2. punkts 

2. Aģentūra, ievērojot konfidencialitāti 
saskaņā ar 116. pantu, savā tīmekļa vietnē 
dara pieejamu plašu informāciju par vielas 
lietojumiem, attiecībā uz ko saņemti 
pieteikumi, līdz ar galīgo termiņu, kādā 
ieinteresētās trešās puses var iesniegt 
informāciju par alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

2. Aģentūra, ievērojot konfidencialitāti 
saskaņā ar 116. pantu, savā tīmekļa vietnē 
dara pieejamu plašu informāciju par vielas 
lietojumiem, attiecībā uz ko saņemti 
pieteikumi.

Or. en

Justification

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 729
61. panta 3. punkts
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3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju.

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju un vajadzības gadījumā var 
lūgt turpmāku informāciju no šīm trešām 
pusēm.

Ja viena vai abas komitejas nolemj, ka 
vajadzīga papildu informācija par 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, tās 
var pasūtīt pētījumu par pieejamajām 
alternatīvām. Šādu pētījumu finansēs no 
Aģentūras noteiktajām licencēšanas 
samaksām. 

Or. en

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 730
61. panta 3. punkts 

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju, un vajadzības gadījumā var 
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informāciju. iegūt informāciju no trešiem avotiem vai 
neatkarīgiem pētījumiem. Īpaši gadījumos 
ar aizvietotājvielām un jaunām 
tehnoloģijām šādu informāciju uz neilgu 
laiku var pieprasīt no ārēja avota vai 
dalībvalstī zinātniski atzītas iestādes.
Izdevumus var segt Aģentūra un no 
saistītiem asignējumiem, kā to paredz 59. 
panta 7. punkts.

Or. el

Justification

This amendment is considered to be useful since an examination in greater depth of possible 
alternative substances (during the authorisation process) will assist SMEs. Decisions will be 
taken on the basis of optimum information and if independent studies are carried out by 
independent consultants, the information can be passed on to small producers (in this case 
chemical SMEs).

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Anders Wijkman

Grozījums Nr. 731
61. panta 3. punkts 

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju.

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku. Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām. Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju un vajadzības gadījumā var 
lūgt turpmāku informāciju no šīm trešām 
pusēm.

Ja viena vai abas komitejas nolemj, ka 
vajadzīga papildu informācija par 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, tad 
tās var uzdot konsultantam vai dalībvalsts 
iestādei veikt ierobežota termiņa izpēti par 
pieejamajām alternatīvām. Šādas izpētes 
finansēs no Aģentūras noteiktajām 
licencēšanas samaksām (59. panta 7. 
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punkts).

Or. en

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes. 
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Grozījums Nr. 732
61. panta 5. punkta 3. apakšpunkts 

Ja pieteicējs vēlas sniegt savus piebildumus, 
viņš nosūta Aģentūrai savu argumentāciju 
rakstveidā 2 mēnešu laikā pēc atzinuma 
projekta saņemšanas. Komitejas izskata šos 
piebildumus un pieņem galējos atzinumus 2 
mēnešu laikā pēc rakstveida piebildumu 
saņemšanas, ņemot vērā tos piebildumus, 
kuri ir vietā. Nākamo 15 dienu laikā 
Aģentūra nosūta atzinumus līdz ar 
rakstveida argumentāciju Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteicējam.

Ja pieteicējs vēlas sniegt savus piebildumus, 
viņš nosūta Aģentūrai savu argumentāciju 
rakstveidā 2 mēnešu laikā pēc atzinuma 
projekta saņemšanas. Komitejas izskata šos 
piebildumus un pieņem galējos atzinumus 2 
mēnešu laikā pēc rakstveida piebildumu 
saņemšanas, ņemot vērā tos piebildumus. 
Nākamo 15 dienu laikā Aģentūra nosūta 
atzinumus līdz ar rakstveida argumentāciju 
Komisijai, dalībvalstīm un pieteicējam.

Or. en

Justification

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to amendment to article 69.

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

Grozījums Nr. 733
61. panta 6. punkts

6. Savu atzinumu un jebkādu to pielikumu
nekonfidenciālās daļas Aģentūra dara 
publiski pieejamas savā tīmekļa vietnē 
saskaņā ar 116. pantu.

6. Savu atzinumu nekonfidenciālās daļas 
Aģentūra dara publiski pieejamas savā 
tīmekļa vietnē saskaņā ar 116. pantu

Or. en

Justification

See justification above.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 734
61. panta 6. punkts 

6. Savu atzinumu un jebkādu to pielikumu 
nekonfidenciālās daļas Aģentūra dara 
publiski pieejamas savā tīmekļa vietnē 
saskaņā ar 116. pantu.

6. Savu atzinumu un jebkādu to pielikumu 
nekonfidenciālās daļas Aģentūra dara 
publiski pieejamas savā tīmekļa vietnē 
saskaņā ar 116. pantu, vienlaicīgi par tiem 
paziņojot pieteicējam.

Or. it

Justification

Under the procedure proposed by the Commission, only the applicant for authorisation is 
informed whether or not authorisation is to be granted. There will therefore be a risk of the 
manufacturer using the period during which he alone knows that authorisation has been 
refused to supply the prohibited substance or articles containing it to dealers, with the intent 
of avoiding his own responsibilities before the prohibition enters into effect.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 735
62. pants

Licenču īpašnieku pienākumi Prasība pēc informācijas par vielām, kam 
vajadzīga licence

Pirms vielas laišanas tirgū licencētam Visas vielas to lietošanai tīrā veidā, 
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lietojumam licences īpašnieki ietver 
licences numuru vielas marķējumā.

preparātos vai izstrādājumos, kas atbilst 54. 
pantā minētajiem nosacījumiem, marķē, un 
tām vienmēr pievieno drošības instrukciju. 
Marķējums ietver:
a) vielas nosaukumu,
b) apliecinājumu, ka viela iekļauta XIII 
pielikumā un 
c) jebkuru īpašu vielas lietojumu, kādam 
piešķirta licence. 

Or. it

Justification

Clarifies Amendment 69 by the rapporteur, to the effect that it is only the substances which 
are subject to authorisation.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 736
62. pants

Licenču īpašnieku pienākumi Prasības informācijai par vielām, kurām 
vajadzīga licence

Pirms vielas laišanas tirgū licencētam 
lietojumam licences īpašnieki ietver 
licences numuru vielas marķējumā.

1. Visām vielām, kurām vajadzīga licence 
saskaņā ar 54. pantu, 3. punktā minētā 
informācija par vielām un preparātiem ir 
jānovirza piegādes ķēdē un jāiekļauj 
drošības instrukcijā. 
2. Ja pakārtotais lietotājs šādas vielas ir 
iekļāvis izstrādājumā vai importētā 
izstrādājumā, 3. punktā minētā informācija 
ir jānovirza piegādes ķēdē par attiecīgo 
izstrādājumu. Informāciju var norādīt uz 
marķējuma vai kopā ar citu informāciju, ko 
parasti sniedz pakārtotajiem lietotājiem vai 
izstrādājumu patērētājiem, ja tas ir vietā. 
3. Informācija saskaņā ar 1. un 2. punktu 
ietver: a) vielas nosaukumu un b) 
informāciju par to, vai viela tikai atbilst 54. 
pantā mineētajiem kritērijiem, lai to 
iekļautu XIII pielikumā, vai tā ir norādīta 
XIII pielikumā, vai arī tai ir piešķirta 
licence konkrētam lietojumam. Pēdējā 
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gadījumā jānorāda licencētais lietojums un 
licences numurs. 

Or. en

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the 
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.

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

Grozījums Nr. 737
63. pants

63. pants Šis pants ir svītrots

Or. it

Justification

In order to avoid placing additional and untenable burdens on SMEs, it would be appropriate 
to dispense with the communication procedure for downstream users of authorised 
substances. Alongside the comprehensive information and the presentation requirements 
relating to the registration procedure (Articles 32-34), this would place a further and 
untenable burden on SMEs. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 738
63. panta 1. punkts 

1. Pakārtotie lietotāji, kas vielu lieto 
saskaņā ar 53. panta 2. punktu, informē 
Aģentūru 3 mēnešu laikā pēc pirmās vielas 
piegādes. Viņi izmanto tikai Aģentūras 
noteikto formātu saskaņā ar 108. pantu.

svītrots

Or. fr
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Justification

A notification procedure de notification is established for downstream users that use 
authorised substances. On top of the obligations on information and reporting in connection 
with the registration procedure (Articles 32-34), this constitutes an additional workload 
inapplicable to SMEs.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 739
63. panta 2.a punkts (jauns) 

2.a Licencēšanas kritērijiem atbilstošu 
vielu saturošu izstrādājumu ražotāji un 
importētāji nodrošina, ka šie izstrādājumi ir 
marķēti ar skaidru norādi par to iedarbību, 
un ka ir norādīts licences numurs/i, ja tas 
ir vietā. 

Or. en

Justification

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy articles. It is 
therefore essential that articles containing substances meeting authorisation criteria be 
clearly labelled.


