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GROZĪJUMI Nr. 254.-322. VI DAĻA(VIII un IX sadaļa)

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ķimikāliju reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH), ar ko nodibina 
Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... par 
{noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} 

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Grozījums Nr. 254
64. panta 1. punkts

1 Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVI 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz zinātnisko pētījumu un 
izstrādes vai uz produktu un procesu 
orientētu pētījumu un izstrādes nolūkā 
ražotu, tirgū laistu vai lietotu vielu apjomā, 
kas nepārsniedz 1 tonnu gadā.

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVI 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz produktu un procesu orientētu 
pētījumu un izstrādes nolūkā ražotu, tirgū 
laistu vai lietotu vielu.
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Or. fr

Pamatojums 

Zinātniskā izpēte un izstrāde ir jāizslēdz, jo REACH iedarbība ir jāierobežo ar vielām, kas 
ražotas vai importētas un tiek tirgotas Eiropas Savienībā. Jau tagad 7. pants ierobežo vielu 
daudzumu izpētei un izstrādei, kas orientēta uz produktu un procesu. (Laperrouze)

Izpētei un izstrādei, kas orientēta uz produktu un procesu, lietojamo vielu daudzumu jau 
ierobežo 7. pants. Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti 
pantiem, kas ietilpst VIII sadaļā: Dažu bīstamu vielu un preparātu ražošanas, tirgū laišanas 
un lietošanas ierobežojumi. (Vernola un citi)

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 255
64. panta 1. un 2. punkts

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVI 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz zinātnisko pētījumu un 
izstrādes vai uz produktu un procesu 
orientētu pētījumu un izstrādes nolūkā 
ražotu, tirgū laistu vai lietotu vielu apjomā, 
kas nepārsniedz 1 tonnu gadā.

1. Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVI 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz zinātnisko pētījumu un 
izstrādes vai uz produktu un procesu 
orientētu pētījumu un izstrādes nolūkā 
ražotu, tirgū laistu vai lietotu vielu, kas rada 
lielas bažas, bažas vai mazas bažas, apjomā, 
kas nepārsniedz 1 tonnu gadā.

2. Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVII 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz laboratorijas mēroga pētījumu 
vai lietojuma nolūkā ražotu, tirgū laistu vai 
lietotu vielu, ko izmanto kā uzziņas 
standartu.

2. Vielu tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā, attiecībā uz kuru XVII 
pielikumā paredzēts ierobežojums, nedrīkst 
ražot, laist tirgū vai lietot, ja vien tā neatbilst 
šī ierobežojuma nosacījumiem. Tas 
neattiecas uz laboratorijas mēroga pētījumu 
vai lietojuma nolūkā ražotu, tirgū laistu vai 
lietotu vielu, kas rada lielas bažas, bažas vai 
mazas bažas, ko izmanto kā uzziņas 
standartu.

Or. nl
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Pamatojums 

Vielas, kas rada lielas bažas, nav jāizslēdz, ja tiek saražots mazāk nekā 1 tonna vielas.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 256
65. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru 

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, jo 
īpaši ietverot vārīgas populācijas un 
pakļaušanu maisījumu iedarbībai, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums 

Pilsoņi Eiropas Savienībā saprot, ka viņi ir pakļauti daudzu dažādu piesārņotāju maisījumu 
iedarbībai. Vienmēr būs liela atšķirība starp reālo pakļaušanu iedarbībai un laboratorijas 
pārbaudēm. Tomēr, ja tiek atklāts, ka kādas īpašas piesārņotāju kombinācijas rada 
nepieņemamu risku, tad šīs kombinācijas ir jāsamazina vai jānovērš.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries un Chris Davies

Grozījums Nr. 257
65. panta 1. punkta 1. apakšpunkts 

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
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cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

cilvēku veselībai vai apkārtējai videi,
ieslēdzot vārīgas populācijas un pilsoņus, 
kas agri vai ilgstoši pakļauti piesārņotāju 
maisījumu iedarbībai, XVI pielikumu groza 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru, pieņemot jaunus ierobežojumus 
vai grozot esošos ierobežojumus XVI 
pielikumā attiecībā uz vielu ražošanu, 
lietošanu vai laišanu tirgū tīrā veidā, 
preparātos vai izstrādājumos saskaņā ar 66. 
– 70. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums 

Pilsoņi Eiropas Savienībā saprot, ka viņi ir pakļauti daudzu dažādu piesārņotāju maisījumu 
iedarbībai. Vienmēr būs liela atšķirība starp reālo pakļaušanu iedarbībai un laboratorijas 
pārbaudēm. Tādēļ ierobežojumu pieņemšanai REACH sistēmā ir skaidri jānorāda uz risku 
vārīgām populācijām un pilsoņiem, kas pakļauti kaitīgām piesārņotāju kombinācijām.

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

Grozījums Nr. 258
65. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, ko 
nekompensē no konkrētās vielas gūtais 
sociāli ekonomiskais labums, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Or. it
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Pamatojums 

Ir jāizvairās no jebkāda nepieņemama riska. Tomēr 57. panta 3. punkta b) apakšpunkts 
pieņem, ka sociāli ekonomiskais labums no dažu vielu lietošanas var atsvērt jebkādu risku. Šī 
sociāli ekonomiskā analīze ir pieejama un uz to ir jāatsaucas. Šis grozījums ir jāinterpretē 
kopā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kas ietilpst VIII sadaļā: Dažu bīstamu 
vielu un preparātu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 259
65. panta 1. punkts 

1Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru

1. Ja vielu, kurām nepieciešams pievērst 
uzmanību visā Kopienā, ražošana, lietošana 
vai tirgū laišana rada nepieņemamu risku 
apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, 
ieskaitot vārīgas populācijas, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru, pieņemot 
jaunus ierobežojumus vai grozot esošos 
ierobežojumus XVI pielikumā attiecībā uz 
vielu ražošanu, lietošanu vai laišanu tirgū 
tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos 
saskaņā ar 66. – 70. pantā noteikto 
procedūru.

Pirmais apakšpunkts neattiecas uz vielas 
izmantošanu par starpproduktu izolētā 
vietā, izņemot gadījumus, kas aplūkoti 3. 
punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums 

REACH sistēmā pieņemtiem ierobežojumiem ir atklāti jāietver riska apsvērumi vārīgām 
populācijām.

Starpproduktu vietēja izmantošana var radīt nopietnu risku darba ņēmējiem, tādēļ ir 
jāsamazina ar profesiju saistītā pakļaušana vielas iedarbībai. Tādēļ nav pamatota 
starpproduktu vietējas lietošanas izslēgšana no ierobežojumiem.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik un Anne 

Laperrouze

Grozījums Nr. 260
65. panta 2. punkts 

2. Attiecībā uz vielām, kuras atbilst 
attiecīgajiem kritērijiem, lai tās klasificētu
kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, un saistībā 
ar kurām Komisija ierosinājusi uz patērētāju 
lietojumu attiecināmus ierobežojumus, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru. 66. – 70. pantu 
nepiemēro.

2. Attiecībā uz vielām, kuras ir klasificētas
kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, un saistībā 
ar kurām Komisija ierosinājusi uz patērētāju 
lietojumu attiecināmus ierobežojumus, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru.. 

Or. it

Pamatojums 

Šis grozījums cenšas saskaņot ierosinātās maiņas 54. panta a), b) un c) apakšpunktos. Šis 
grozījums ir jāinterpretē saistībā ar citiem grozījumiem, kas ieteikti pantiem, kas ietilpst VIII 
sadaļā: Dažu bīstamu vielu un preparātu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumi. (Vernola un citi)

Nav pieņemama 66. līdz 68. panta nepiemērošana. (Laperrouze)

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 261
65. panta 3. punkts 

3. Neraugoties uz 55. panta 5. punkta 
nosacījumiem, vēlākais, pēc vielas 
iekļaušanas Stokholmas Konvencijā vai 
UNECE Protokolā par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem Komisija 
iesniedz projektu par šīs vielas iekļaušanu 
XVII pielikumā. Projekta pasākumi, kā 
minimums, paredz saistību ieviešanu, kas 
izriet no šīm starptautiskajām saistībām 
Kopienā. XVII pielikumu groza saskaņā ar 

3. Neraugoties uz 55. panta 5. punkta 
nosacījumiem, vēlākais, pēc vielas 
iekļaušanas Stokholmas Konvencijā vai 
UNECE Protokolā par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem Komisija 
iesniedz projektu par šīs vielas iekļaušanu 
XVII pielikumā. Projekta pasākumi paredz 
saistību ieviešanu, kas izriet no šīm 
starptautiskajām saistībām Kopienā. XVII 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
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130. panta 3. punktā paredzēto procedūru. . 
66. – 70. pantu nepiemēro.

punktā paredzēto procedūru. . 66. – 70. 
pantu nepiemēro

Or. fr

Pamatojums 

Starptautisku saistību īstenošanu nevar raksturot ar terminu ‘kā minimums’.

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

Grozījums Nr. 262
66. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas ražošana, 
laišana tirgū vai lietošana tīrā veidā, 
preparātā vai izstrādājumā rada tādu risku
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kas 
netiek adekvāti kontrolēts un kam 
nepieciešams pievērst uzmanību Kopienas 
līmenī, Komisija lūdz Aģentūru sagatavot 
tehnisko dokumentāciju, kas atbilst XIV 
pielikuma prasībām. Ja šī tehniskā 
dokumentācija parāda, ka bez jau 
iedibinātiem pasākumiem nepieciešama 
visā Kopienā izvērsta darbība, Aģentūra 
ierosina noteikt ierobežojumus, lai tādējādi 
uzsāktu ierobežošanas procesu.

1. Ja Komisija uzskata, ka vielas ražošana, 
laišana tirgū vai lietošana tīrā veidā, preparātā 
vai izstrādājumā rada tādu nepieņemamu 
risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, 
kas netiek adekvāti kontrolēts un kam 
nepieciešams pievērst uzmanību Kopienas 
līmenī, Komisija lūdz Aģentūru sagatavot 
tehnisko dokumentāciju, kas atbilst XIV 
pielikuma prasībām. Ja šī tehniskā 
dokumentācija parāda, ka bez jau iedibinātiem 
pasākumiem nepieciešama visā Kopienā 
izvērsta darbība, Aģentūra ierosina noteikt 
ierobežojumus, lai tādējādi uzsāktu 
ierobežošanas procesu.

Or. en

Pamatojums 

Izvēlētās vielas ir jāizvēlas stingrā atbilstībā ar saskaņotiem zinātniskiem kritērijiem, un 
ierobežojumi ir jānosaka tikai tad, ja risks ir tiešām ‘nepieņemams’ nevis vienkārši ‘risks’.



PE 357.824v01-00 8/41 AM\565936LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

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

Grozījums Nr. 263
66. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka kādas vielas 
ražošana, laišana tirgū vai lietošana tās 
pamatformā, preparātā vai izstrādājumā rada 
risku cilvēku veselībai vai videi, kas netiek 
adekvāti kontrolēts, un šis jautājums ir 
jārisina Kopienas līmenī, tai ir jāsagatavo 
dosjē, kas atbilst XIV pielikuma prasībām. 
Ja dosjē rāda, ka ir vajadzīga Kopienas 
mēroga darbība papildus jau spēkā 
esošajiem pasākumiem, dalībvalsts iesniedz 
to Aģentūrai XIV pielikumā noteiktajā 
formā, lai iniciētu ierobežojumu procesu.

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka kādas vielas 
ražošana, laišana tirgū vai lietošana tās 
pamatformā, preparātā vai izstrādājumā rada 
nepieņemamu risku cilvēku veselībai vai 
videi, kas netiek adekvāti kontrolēts, un šis 
jautājums ir jārisina Kopienas līmenī, tai ir 
jāsagatavo dosjē, kas atbilst XIV pielikuma 
prasībām. Ja dosjē rāda, ka ir vajadzīga 
Kopienas mēroga darbība papildus jau spēkā 
esošajiem pasākumiem, dalībvalsts iesniedz 
to Aģentūrai XIV pielikumā noteiktajā 
formā, lai iniciētu ierobežojumu procesu..

Or. en

Pamatojums

Izvēlētās vielas ir jāizvēlas stingrā atbilstībā ar saskaņotiem zinātniskiem kritērijiem, un 
ierobežojumi ir jānosaka tikai tad, ja risks ir tiešām ‘nepieņemams’ nevis vienkārši ‘risks’.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + Werner 
Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis un Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 264
66. panta 2. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

Aģentūra nekavējoties informē / publicē 
savā interneta vietnē, ka dalībvalsts vai 
Komisija grasās ierosināt ierobežojumu 
procesu, un informē tos, kas pieteikuši šīs 
vielas reģistrāciju.

Or. en
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Pamatojums 

Ierobežojumus var piemērot bez daudzuma ierobežojuma, t.i., zem 1 tonnas gadā. Par to ir 
tiesības zināt gan firmām, kas ir reģistrējušās, gan tām, kas nav pakļautas reģistrācijai (zem 
1 tonnas gadā) vai nav vēl pakļautas tādēļ, ka ir dažādi termiņi daudzuma ierobežojumu 
sākumam.

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

Werner Langen un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 265
66. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Aģentūra bez kavēšanās padara publiski 
pieejamas savā tīmekļa vietnē visas 
tehniskās dokumentācijas, kas atbilst XIV 
pielikuma prasībām, ietverot saskaņā ar 1. 
un 2. punktu ierosinātos ierobežojumus, 
skaidri norādot publicēšanas datumu. 
Aģentūra uzaicina visas ieinteresētās puses 
vai nu individuāli, vai kopīgi iesniegt 3 
mēnešu laikā pēc tehniskās dokumentācijas 
publicēšanas:

3. Aģentūra bez kavēšanās padara publiski 
pieejamas savā tīmekļa vietnē visu tehnisko 
dokumentāciju kopsavilkumus, ietverot
saskaņā ar 1. un 2. punktu ierosinātos 
ierobežojumus, skaidri norādot publicēšanas 
datumu. Aģentūra uzaicina visas 
ieinteresētās puses vai nu individuāli, vai 
kopīgi iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tehniskās 
dokumentācijas publicēšanas:

Or. en

Pamatojums 

Tehniskā dokumentācija var saturēt konfidenciālu informāciju vai patentētu zinātību. Ja nav 
pieņemts galīgais lēmums par saturu, to var nepareizi interpretēt vai ļaunprātīgi izmantot 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. (Langen + Grossetête)
Trīs mēneši ir pārāk īss laiks komentāru iesniegšanai sarežģītu jautājumu jo īpaši MVU 
gadījumā. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten un citi)

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

Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 266
68. panta 1. punkts 
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1. 12 mēnešu laikā pēc 66. panta 3. punktā 
minētā publicēšanas datuma Sociāli 
ekonomisko analīžu komiteja formulē 
atzinumu par ierosinātājiem 
ierobežojumiem, pamatojot savus 
apsvērumus ar attiecīgām tehniskās 
dokumentācijas daļām un sociāli 
ekonomisko ietekmi. Komiteja sagatavo 
atzinuma projektu par ierosinātajiem 
ierobežojumiem un ar tiem saistīto sociāli 
ekonomisko ietekmi, ņemot vērā analīzes vai 
informāciju saskaņā ar 66. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu, ja šādas analīzes vai 
informācija ir iesniegta. Aģentūra bez 
kavēšanās publicē atzinuma projektu savā 
tīmekļa vietnē. Aģentūra uzaicina 
ieinteresētās puses izteikt savus 
piebildumus attiecībā uz atzinuma projektu
Aģentūras noteiktajā termiņā.

1. 12 mēnešu laikā pēc 66. panta 3. punktā 
minētā publicēšanas datuma Sociāli 
ekonomisko analīžu komiteja formulē 
atzinumu par ierosinātājiem 
ierobežojumiem, pamatojot savus 
apsvērumus ar attiecīgām tehniskās 
dokumentācijas daļām un sociāli 
ekonomisko ietekmi. Komiteja sagatavo 
atzinuma projektu par ierosinātajiem 
ierobežojumiem un ar tiem saistīto sociāli 
ekonomisko ietekmi, ņemot vērā analīzes vai 
informāciju saskaņā ar 66. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu, ja šādas analīzes vai 
informācija ir iesniegta. Aģentūra nosūta 
atzinuma projektu ieinteresētajām pusēm 
un uzaicina tās izteikt savus piebildumus
Aģentūras noteiktajā termiņā.

Or. it

Pamatojums 

. Projekta nosūtīšana ieinteresētajām pusēm netraucē Komiteju pieņemt galīgo lēmumu. 
Ieinteresētajām pusēm vai vismaz tām, kas ir reģistrējušās, ir jābūt iespējai iesniegt savus 
novērojumus. Šis grozījums ir jāinterpretē kopā ar citiem grozījumiem, kas ierosināti 
pantiem, kas ietilpst VIII sadaļā: Dažu bīstamu vielu un preparātu ražošanas, tirgū laišanas 
un lietošanas ierobežojumi. (Vernola un citi)

Šķiet loģiski, ka ieinteresētajām pusēm ir jābūt iespējām iesniegt savus piebildumus pirms 
atzinuma projekta publicēšanas. (Grossetête)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 267
69. panta 2. punkts 

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē.

2. Ņemot vērā konfidencialitātes 
apsvērumus saskaņā ar 116. pantu,
Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē.

Or. de
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Pamatojums 

Šajā kontekstā ir piemērojams arī 116. pants.

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

Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 268
69. panta 2. punkts 

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē

2. Aģentūra bez kavēšanās publicē abu 
komiteju atzinumus savā tīmekļa vietnē.
Publicētie atzinumi nedrīkst saturēt slepenu 
komercinformāciju.

Or. en

Pamatojums 

Caurredzamību nedrīkst sasniegt uz slepenas komercinformācijas aizsardzības zaudēšanas 
rēķina. 

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 269
70. panta 2.a. punkts (jauns)

2.a. Ja viela jau ir pakļauta XVI pielikuma 
noteikumiem un ir izpildīti 65. panta 
nosacījumi, Komisija sagatavo grozījuma 
projektu XVI pielikumam 3 mēnešu laikā 
no atzinuma saņemšanas no Sociāli 
ekonomisko analīžu komitejas vai no 
termiņa, kas noteikts saskaņā ar 68. pantu, 
ja šī komiteja nesniedz atzinumu. 
Ja grozījuma projekts nav saskaņā ar kādu 
no kādu no Aģentūras atzinumiem, 
Komisija pievieno detalizētu paskaidrojumu 
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par atšķirību cēloņiem. 
Gadījumā, ja viela netiek reglamentēta XVI 
pielikumā, Komisija noteiktajā termiņā 
iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par XVI 
pielikuma grozīšanu.

Or. en

Pamatojums n 

Pašreizējā Direktīvā 76/769/EEK Eiropas Parlamentam un Komisijai ir noteikta loma 
lēmumu pieņemšanā par dažiem ierobežojumiem attiecībā uz ķīmiskām vielām, piemēram, par 
ftalātu izmantošanas aizliegumu dažās rotaļlietās. Šā grozījuma mērķis ir saglabāt šo 
procedūru un nepastiprināt Komisijas lomu 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

GrozījumsNr. 270
71. pants

Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir nodibināta. Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir nodibināta. 
Aģentūra ir atbildīga par visu REACH 
procedūras darbību.

Or. de

Pamatojums

Centralizēta organizācija rada sinerģijas efektus.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

GrozījumsNr. 271
71. pants 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir nodibināta.. Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir nodibināta un
tās mītnesvieta ir Helsinkos.

Or. fi



AM\565936LV.doc 13/41 PE 357.824v01-00

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums 

Saskaņā ar EK līguma 289. pantu dalībvalstu valdības ir nolēmušas, ka Ķimikāliju aģentūras 
mītnesvietai ir jābūt Helsinkos. Tādēļ lēmumam par mītnesvietu ir jābūt minētam Komisijas 
priekšlikumā.

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

Renate Sommer un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 272
71.a pants (jauns)

71.a pants
Aģentūras misija 

Aģentūra ir atbildīga par REACH procesa 
vispārīgo pārvaldību.

Or. en

Pamatojums 

REACH procesa pilnīgas pārvaldības uzdošana Aģentūrai nodrošinās REACH uzlabotu 
darbību un atvieglos saskaņotu īstenošanu neatkarīgā, caurredzamā veidā. 

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

Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 273
72. panta 1. punkta c) daļa

c) Risku novērtēšanas komiteja, kas atbild 
par Aģentūras atzinumu sagatavošanu par 
licencēšanas pieteikumiem, ierobežojumu 
priekšlikumiem un visiem citiem 
jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības attiecībā uz riskiem cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi;

c) Risku novērtēšanas komiteja, kas atbild 
par Aģentūras atzinumu sagatavošanu par 
novērtējumiem, licencēšanas pieteikumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un visiem 
citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas
darbības attiecībā uz riskiem cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi;
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Or. en

Pamatojums

Precizē Aģentūras pienākumus pēc tās lomas pastiprināšanas novērtēšanā (skatīt to pašu 
autoru grozījumus VI sadaļai). (Sacconi un citi)

Saskanība ar iepriekšējiem grozījumiem. Harmonizētā procedūrā, lai izvairītos no atšķirībām, 
pārbaudes priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšana ir jāveic Aģentūrai, 
vajadzības gadījumā piesaistot Eiropas Novērtēšanas aģentūru un institūtu tīkla atbalstu. 
(Grossetête)

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 274
72. panta 1. punkta d) daļa

d) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja, kas 
atbild par Aģentūras atzinumu sagatavošanu 
par licencēšanas pieteikumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un visiem 
citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības, ieskaitot iespējamās tiesiskās 
darbības attiecībā uz vielām ietekmes sociāli 
ekonomisko analīzi;

d) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja, kas 
atbild par Aģentūras atzinumu sagatavošanu 
par novērtējumiem,  licencēšanas 
pieteikumiem, ierobežojumu priekšlikumiem 
un visiem citiem jautājumiem, kas izriet no 
šīs regulas darbības, ieskaitot iespējamās 
tiesiskās darbības attiecībā uz vielām 
ietekmes sociāli ekonomisko analīzi;

Or. fr

Pamatojums 

Saskanība ar iepriekšējiem grozījumiem Harmonizētā procedūrā, lai izvairītos no atšķirībām, 
pārbaudes priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšana ir jāveic Aģentūrai, 
izmantojot Eiropas Novērtēšanas aģentūru un institūtu tīkla atbalstu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

Grozījums275
72 panta 1. punkta da) daļa (jauna)

da) Komiteja par testēšanas metodēm bez 
dzīvnieku izmantošanas, kas ir atbildīga 
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par stratēģijas attīstīšanu, lai aizvietotu 
testēšanu ar dzīvnieku izmantošanu, un 
jautājumu izlemšanu par finansēšanas 
piešķiršanu no uzņēmumu maksājumiem, 
lai attīstītu un validētu testēšanas metodes 
bez dzīvnieku izmantošanas;

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 34.a apsvēruma un 95. panta grozījumiem, ko iesnieguši tie paši autori. Ir 
vajadzīga patstāvīga komiteja, lai nodrošinātu stratēģisko plānošanu ar nolūku paātrināt to 
alternatīvo testēšanas metožu izstrādāšanu, validāciju un reglamentējošo pieņemšanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Šai komitejai ir jāpiešķir pilnvaras finansēšanas piešķiršanai 
stratēģiskā plāna īstenošanai.

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

GrozījumsNr. 276
72. panta 1. punkta e) daļa

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu noviržu atrisināšanu saistībā ar 
dalībvalstu lēmumu projektiem, kuri 
ierosināti saskaņā ar VI sadaļu, un par 
Aģentūras atzinuma sagatavošanu par 
klasificēšanas un marķēšanas 
priekšlikumiem saskaņā ar X sadaļu un 
priekšlikumiem attiecībā uz tādu vielu 
identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas un 
uz kurām attiecas licencēšanas procedūra 
saskaņā ar VII sadaļu;

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
iespējamo atzinumu noviržu atrisināšanu 
starp dalībvalstīm saistībā ar lēmumu 
projektiem, kurus ierosinājusi Aģentūra
saskaņā ar VI sadaļu, un par Aģentūras 
atzinuma sagatavošanu par klasificēšanas un 
marķēšanas priekšlikumiem saskaņā ar X 
sadaļu un priekšlikumiem attiecībā uz tādu 
vielu identificēšanu, kas rada ļoti lielas 
bažas un uz kurām attiecas licencēšanas 
procedūra saskaņā ar VII sadaļu;

Or. en

Justification

Precizē Aģentūras pienākumus pēc tās lomas pastiprināšanas novērtēšanā (skatīt to pašu 
autoru grozījumus VI sadaļai). (Sacconi un citi))

Saskanība ar iepriekšējiem grozījumiem. Harmonizētā procedūrā, lai izvairītos no atšķirībām, 
pārbaudes priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšana ir jāveic Aģentūrai, 
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piesaistot Eiropas Novērtēšanas aģentūru un institūtu tīkla atbalstu. (Grossetête)

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 277

72. panta 1. punkta e) daļa

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu noviržu atrisināšanu saistībā ar 
dalībvalstu lēmumu projektiem, kuri 
ierosināti saskaņā ar VI sadaļu, un par 
Aģentūras atzinuma sagatavošanu par 
klasificēšanas un marķēšanas 
priekšlikumiem saskaņā ar X sadaļu un 
priekšlikumiem attiecībā uz tādu vielu 
identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas un 
uz kurām attiecas licencēšanas procedūra 
saskaņā ar VII sadaļu; 

e) Dalībvalstu komiteja, kas atbild par 
atzinumu noviržu atrisināšanu saistībā ar 
Aģentūras lēmumu projektiem, kuri 
ierosināti saskaņā ar VI sadaļu, un par 
Aģentūras atzinuma sagatavošanu par 
klasificēšanas un marķēšanas 
priekšlikumiem saskaņā ar X sadaļu un 
priekšlikumiem attiecībā uz tādu vielu 
identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas un 
uz kurām attiecas licencēšanas procedūra 
saskaņā ar VII sadaļu;

Or. de

Pamatojums 

Saskaņo ar grozījumiem VI sadaļai.Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 278
72. panta 1.punkta g) daļa

g) Sekretariāts, kas sniedz tehnisko, 
zinātnisko un administratīvo atbalstu 
komitejām un Forumam un nodrošina 
vajadzīgo koordināciju to starpā. 
Sekretariāts arī uzņemas Aģentūras 
izpildāmo darbu, veicot iepriekšējas 
reģistrācijas, reģistrācijas un novērtējumu 
savstarpējās atzīšanas procedūras, kā arī 
priekšrakstu sagatavošanu, datubāzes 
uzturēšanu un informatīvo nodrošinājumu;

g) Sekretariāts, kas sniedz tehnisko, 
zinātnisko un administratīvo atbalstu 
komitejām un Forumam un nodrošina 
vajadzīgo koordināciju to starpā. 
Sekretariāts arī uzņemas Aģentūras 
izpildāmo darbu, veicot iepriekšējas 
reģistrācijas, reģistrācijas un novērtējumu 
procedūras, kā arī priekšrakstu 
sagatavošanu, datubāzes uzturēšanu un 
informatīvo nodrošinājumu;

Or. en
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Pamatojums 

Precizē Aģentūras pienākumus pēc tās lomas pastiprināšanas novērtēšanā (skatīt to pašu 
autoru grozījumus VI sadaļai). (Sacconi un citi)

Saskanība ar iepriekšējiem grozījumiem. Harmonizētā procedūrā, lai izvairītos no atšķirībām, 
pārbaudes priekšlikumu un tehniskās dokumentācijas novērtēšana ir jāveic Aģentūrai, 
piesaistot Eiropas Novērtēšanas aģentūru un institūtu tīkla atbalstu. (Grossetête)

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 279
72 panta 1. punkta ha) daļa (jauna)

ha) Alternatīvo testēšanas metožu komiteja, 
kas ir atbildīga par integrētas stratēģijas 
izstrādāšanu un ieviešanu, lai paātrinātu 
tādu metožu attīstīšanu, validāciju un 
juridisku pieņemšanu, kas neizmanto 
dzīvniekus, un nodrošina viņu izmantošanu 
saprātīgā pakāpeniskā riska novērtēšanā, 
kas atbilst šīs regulas prasībām. Komiteja ir 
atbildīga par finansējuma piešķiršanu 
alternatīvajām testēšanas metodēm no 
uzņēmumu maksājumiem. Komitejā ir 
eksperti no Eiropas Alternatīvo metožu 
validēšanas centra, dzīvnieku labturības 
organizācijām un citām ieinteresētām 
pusēm 
Katru gadu Komiteja sagatavo ziņojumu, 
ko Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei par progresu, kas sasniegts 
tādu testēšanas metožu izstrādāšanā, 
validēšanā un juridiskā pieņemšanu, kas 
neizmanto dzīvniekus, šādu metožu 
izmantošanā saprātīgā pakāpeniskā riska 
novērtēšanā, kas atbilst šīs regulas 
prasībām, un par finansējuma apjomu un 
sadalījumu alternatīvām testēšanas 
metodēm.

Or. en
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Pamatojums 

Saistīts ar grozījumiem 73. un 77.a apsvērumam un 95. pantam. Šīs regulas mērķis veicināt 
testēšanu bez dzīvnieku izmantošanas ir jāieslēdz Aģentūras mandātā un darbībā, lai 
nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu. Alternatīvo testēšanas metožu attīstīšanu, validēšanu, 
juridisko pieņemšanu un izmantošanu bieži traucē stratēģiskas plānošanas un koordinācijas 
trūkums. Tādēļ Aģentūrai ir vajadzīga Komiteja, kuras sastāvā ir alternatīvo testēšanas 
metožu eksperti, ar mandātu attīstīt un īstenot šādu stratēģisku plānošanu un nodrošināt, ka 
alternatīvās testēšanas metodes tiek izmantotas saprātīgā, elastīgā riska novērtēšanā kur vien 
tas iespējams, lai novērstu dzīvnieku izmantošanu un samazinātu izmaksas. Komitejai ir arī 
jānodrošina finansējums alternatīvajām testēšanas metodēm un jāsagatavo ikgadējais 
progresa ziņojums, lai nodrošinātu caurredzamību.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 280
72. panta 1. punkta ha) daļa (jauna)

ha) Alternatīvo testēšanas metožu komiteja, 
kas ir atbildīga par integrētas stratēģijas 
izstrādāšanu un ieviešanu, lai paātrinātu 
tādu metožu attīstīšanu, validēšanu un 
juridisko pieņemšanu, kas neizmanto 
dzīvniekus, un par finansējuma piešķiršanu 
alternatīvajām testēšanas metodēm no 
uzņēmumu maksājumiem. Komitejā ir 
eksperti no Eiropas Alternatīvo metožu 
validēšanas centra, dzīvnieku labturības 
organizācijām un citām ieinteresētām 
pusēm. Komitejai ir jādarbojas saskaņā ar 
šajā regulā noteiktajiem termiņiem.

Or. de

Pamatojums 

Alternatīvo testēšanas metožu attīstīšanu, validēšanu, juridisko pieņemšanu un izmantošanu 
bieži traucē stratēģiskas plānošanas un koordinācijas trūkums. Komitejas sastāvā ir jābūt 
alternatīvo testēšanas metožu ekspertiem ar mandātu attīstīt šādu stratēģisku plānošanu, 
uzlabot koordināciju un nodrošināt finansējumu alternatīvām testēšanas metodēm. Komisijai 
ir jādarbojas saskaņā ar šis regulas noteiktajiem termiņiem
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik un 

Werner Langen

GrozījumsNr. 281
73. panta 1. punkts 

1. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un Kopienas 
institūcijām iespējami labāko zinātnisko un 
tehnisko padomu jautājumos, kas attiecas uz 
ķimikālijām, kuras ietilpst Aģentūras 
darbības sfērā un ir minētas saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem.

1. Aģentūra sniedz dalībvalstīm un Kopienas 
institūcijām iespējami labāko zinātnisko un 
tehnisko padomu jautājumos, kas attiecas uz 
ķimikālijām, kuras ietilpst Aģentūras 
darbības sfērā un ir minētas saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem. Šādos gadījumos 
Aģentūras pieņemtie lēmumi ir juridiski 
saistoši.

Or. it

Pamatojums

Šī maiņa cenšas paskaidrot Aģentūras kā reglamentējošas iestādes lomu, kas pieņem 
lēmumus saskaņā ar Komisijas Paziņojumu par Eiropas reglamentējošo aģentūru darbības 
ietvaru, COM(2002) 718. (Langen + Vernola un citi)

Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kas ietilpst 
IX sadaļā: Aģentūra (Vernola un citi) 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 282
73. panta 2. punkta c) daļa

c) veic uzdevumus, kas tam uzticēti saskaņā 
ar VI sadaļu;

Neattiecas uz angļu valodas versiju 

Or. fr

Pamatojums 

Neattiecas uz angļu valodas versiju. (Sacconi)
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

GrozījumsNr. 283
73. panta 2. punkta d) daļa

d) izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto nekonfidenciālo 
informāciju datubāzē (-ēs) Internetā un pēc 
pieprasījuma darot pieejamu pārējo 
nekonfidenciālo informāciju;

d) izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto nekonfidenciālo 
informāciju datubāzē (-ēs) Internetā un pēc 
pieprasījuma darot pieejamu pārējo 
informāciju saskaņā ar 115. panta 2. 
punktu;

Or. en

Pamatojums 

Laika robeža ir vajadzīga (sabiedriskās ) informācijas ievadīšanai datubāzēs, lai nodrošinātu 
skaidrību. Tai ir jābūt 15 dienas saskaņā ar standarta atbildes laiku, kas noteikts Regulā 
1049/2001. Ir vajadzīga skaidra norāde pieprasījumu procedūrai pēc nekonfidenciālas 
informācijas , kas nav norādīta 116. panta 1. punktā un nav noteikta par konfidenciālu ar 
116. panta 2. punktu.

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

GrozījumsNr. 284
73. panta 2. punkta d) daļa

d) izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto nekonfidenciālo
informāciju datubāzē (-ēs) Internetā un pēc 
pieprasījuma darot pieejamu pārējo 
nekonfidenciālo informāciju;

d) izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto informāciju datubāzē (-ēs) 
Internetā 15 darba dienu laikā un pēc 
pieprasījuma darot pieejamu pārējo 
informāciju saskaņā ar 115. panta 2. 
punktu;

Or. en
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Justification

Laika robeža ir vajadzīga (sabiedriskās ) informācijas ievadīšanai datu bāzēs, jo pretējā 
gadījumā Aģentūra varētu gandrīz nebeidzami atlikt šo uzdevumu, jo īpaši resursu 
nepietiekamības gadījumā. Tas nebūtu efektīvi, jo neviens nevar atturēt pilsoni no 
informācijas pieprasīšanas tieši pirms tās ievadīšanas datu bāzē. Mēs ierosinām 15 darba 
dienas, jo tas ir noteikts kā standarta atbildes laiks informācijas pieprasījuma apmierināšanai 
Regulā 1049/2001.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

GrozījumsNr. 285
73. panta 2. punkta d) daļa

d) izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto nekonfidenciālo 
informāciju datubāzē (-ēs) Internetā un pēc 
pieprasījuma darot pieejamu pārējo 
nekonfidenciālo informāciju;

D izveido un uztur datubāzi (-es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumiem 
un saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas 
sarakstu, darot publiski pieejamu 116. panta 
1. punktā noteikto nekonfidenciālo 
informāciju datubāzē (-ēs) Internetā cik drīz 
vien iespējams un ne vēlāk kā 30 dienās pēc 
saņemšanas un pēc pieprasījuma darot 
pieejamu pārējo nekonfidenciālo 
informāciju;

Or. el

Pamatojums 

Termiņa noteikšana, kas nodrošina, ka informācija ir pieejama.

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

GrozījumsNr. 286
73. panta 2. punkta e) daļa

e) dara publiski pieejamu informāciju 
attiecībā uz to, kuras vielas tiek novērtētas 

e) dara publiski pieejamu informāciju 
attiecībā uz to, kuras vielas tiek novērtētas 
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vai ir jau novērtētas, 90 dienu laikā pēc 
informācijas saņemšanas Aģentūrā saskaņā 
ar 116. panta 1. punktu;

vai ir jau novērtētas, 15 darba dienu laikā 
pēc informācijas saņemšanas Aģentūrā 
saskaņā ar 116. panta 1. punktu;

Or. en

Pamatojums 

73. panta 2. punkta e) daļa nosaka Aģentūras pienākumu padarīt publiski pieejamu 
informāciju par vielu novērtēšanu 90 dienu laikā. Tas neatbilst Ārhusas Konvencijas un 
Regulas 1049/2001 etalonam par atbildēm uz pieprasījumiem. Saskaņā ar šo regulu 
Aģentūrai ir jāsniedz atbilde uz dokumenta pieprasījumu 15 darba dienu laikā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries un Mary Honeyball

GrozījumsNr. 287
73. panta 2. punkta ia) daļa (jauna)

ia) darbs ar rūpniecības nozarēm un citām 
ieinteresētām pusēm, lai noteiktu 
izstrādājumu kategorijas precēm un 
ķimikāliju lietošanu, kas atbilst REACH 
54. panta a-e) daļā noteiktajiem kritērijiem, 
vai ir identificēti saskaņā ar 54. panta f) 
daļu un veido uz izstrādājumu kategoriju 
pamatotas vadības piezīmes fāzēšanai 6. 
panta saistībās;

Or. en

Pamatojums 

Aģentūrai ir jāuzņemas iniciatīva nozarēm specifiskas vadības izstrādāšanā, un šis darbs ir 
jābalsta uz ieinteresēto pušu pieeju. Tagad ir uzkrāta laba pieredze nozarē un atsevišķās 
firmās, kas var veidot pamatu diskusijām un nozarei specifiskas vadības izstrādāšanai. Ideālā 
gadījumā vadības piezīmēm ir jāparāda, kā licencētas ķimikālijas tiek izmantotas 
izstrādājumu kategorijā, jāsniedz pārskats par labāko pieredzi apgādes ķēdes pārvaldībā, 
jāizskaidro, kā pieteikt licencētās ķimikālijas un kā novērtēt īpašības, kas svarīgas 
patērētājiem lietošanai un iznīcināšanai.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries un Mary Honeyball

GrozījumsNr. 288
73. panta 2. punkta ib) daļa (jauna)

ib) padarīt pieejamu informāciju, ko satur 
REACH datu bāze, par licencēto vielu 
izmantošanu izstrādājumos;

Or. en

Pamatojums 

Aģentūrai ir jāsniedz strukturēta informācija par licencēto vielu izmantošanu pieejamos 
izstrādājumos, kas var kalpot kā saprotams informācijas avots un kā papildinājums 
informācijai, ko satur nozarei specifiskās vadības piezīmes.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries un Mary Honeyball

GrozījumsNr. 289
73. panta 2. punkta ic) daļa (jauna)

ic) publicē interneta vietnē vielu sarakstu, 
kas ir atzītas par atbilstošām kritērijiem, 
kas norādīti 54. pantā, 1 gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. Sarakstu periodiski 
precizē;

Or. en

Pamatojums 

Aģentūra būs centrālais punkts informācijai par licencētām ķimikālijām un, lai nodrošinātu 
juridisku noteiktību, ir svarīgi, lai vielu saraksti, kas atbilst 54. pantā norādītajiem 
kritērijiem, ir publiski pieejami un tiek periodiski precizēti.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

GrozījumsNr. 290
73. panta 2. punkta ia) daļa (jauna)
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ia) dara pieejamu datu bāzē strukturētu 
informāciju, kas iegūta no REACH datu 
bāzes, par bīstamu vielu izmantošanu 
izstrādājumos, ietverot alternatīvu 
pieejamību;

Or. en

Pamatojums 

Vadība un informatīvais atbalsts var veicināt REACH sistēmas ieviešanu rūpniecībā. Šī datu 
bāze var palielināt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas gūt labumu no jaunās ķimikāliju 
likumdošanas, padarot tiem viegli pieejamu informāciju par alternatīvām. Tas atbilst Ārhusas 
Konvencijas prasībai veicināt publisku piekļuvi vides informācijai, kas ir varas iestāžu rīcībā.

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

Hennicot-Schoepges

GrozījumsNr. 291
73. panta 2. punkta ia) daļa (jauna) <

ia) izveido un uztur ekselences centru riska 
komunikācijai. Nodrošina centralizētu un 
koordinētu informācijas resursu par 
ķimikāliju un preparātu drošu lietošanu. 
Veicina zināšanu apmaiņu par labāko 
pieredzi riska komunikāciju jomā;

Or. en

Pamatojums 

Piemērotas un saskanīgas komunikāciju sistēmas par risku izveidošana sniegs patērētājiem 
nepieciešamo informāciju un padomus, lai viņi varētu izmantot ķimikālijas saturošās vielas 
un preparātus droši un efektīvi.

Saistīts ar grozījumiem 41.a (jaunā), 69. un 70. apsvērumā.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

GrozījumsNr. 292
73. panta 4. punkta f) daļa

(f) izveido elektroniskās informācijas 
apmaiņas procedūru;

(f) sniedz tehnisko un zinātnisko vadību un 
instrumentus, ieskaitot specializētu 
palīdzības dienestu un interneta vietni, šīs 
regulas darbībā, jo īpaši lai palīdzētu 
ķīmiskās drošības ziņojumu izstrādē 
nozarei un it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU);

Or. en

Pamatojums 

Aizvieto atbilstošo daļu ziņojuma projekta 74. grozījumā. Ir jāīsteno īpaši pasākumi 
palīdzībai MVU.

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

Grozījums Nr. 293
73. panta 2. punkta ga) daļa (jauna)

ga) sadarbībā ar Komisiju veicina 
savstarpēju to testu rezultātu atzīšanu starp 
ES un trešām valstīm, kas veikti, piemērojot 
šo regulu un saskaņā ar to;

Or. en

Pamatojums

Papildinājums 74. grozījumam ziņojuma projektā. Lai izmantotu visu pieejamo informāciju 
par ķimikālijām, tostarp no trešām valstīm, un tādējādi izvairītos no liekiem testiem, ir 
jāveicina testu rezultātu savstarpēja atzīšana.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 294
74. panta 4. punkta d) daļa

(d) Aģentūras maksājumu struktūra. (d) Aģentūras maksājumu struktūra 
caurredzamā, nediskriminējošā un 
proporcionālā veidā.

Or. fr

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

Cristina Gutiérrez-Cortines un María del Pilar Ayuso González

GrozījumsNr. 295
74. panta d) daļa)

d) Aģentūras maksājumu struktūra.. d) Aģentūras maksājumu struktūra 
caurredzamā un proporcionālā veidā.

Or. it

Pamatojums 

Maksājumu struktūra ir jāveido uz tādu kritēriju pamata, kas ļauj panākt godīgu, 
caurredzamu un galvenokārt proporcionālu izmaksu sadalījumu, ņemot vērā, ka tas ir 
galvenais REACH sistēmas finansēšanas instruments. Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar 
citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kas ietilpst IX sadaļā: Aģentūra.

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

Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 296
74. panta 2. punkta da) daļa (jauna)

da ) daudzgadu programma vielu 
novērtēšanai.

Or. en
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Pamatojums 

Precizē Aģentūras pienākumus pēc tās lomas pastiprināšanas novērtēšanā (skatīto to pašu 
autoru grozījumus VI sadaļai). (Sacconi un citi)

Aģentūras pienākumi ir jāietver tās operatīvajā plānā.

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

GrozījumsNr. 297
75. panta 1. punkts

1. Valdi veido seši dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, un seši pārstāvji, ko izvirza 
Komisija, kā arī trīs individuālas personas 
no ieinteresētajām pusēm, ko nosauc 
Komisija, bez balsstiesībām.

1. Valdi veido četri pārstāvji, ko izvirza 
Komisija, un desmit locekļi, ko izvirza 
Padome, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu; četri no pēdējiem ir jāizvēlas, 
vienādā mērā pamatojoties uz viņu pieredzi 
asociācijās, kas pārstāv patērētājus, nozari 
un MVU.

Or. it

Pamatojums 

Valdes sastāvam ir jābūt rūpīgi izlīdzsvarotam. To prasa REACH priekšlikuma 74. 
apsvērums. Ir svarīgi garantēt visu institūciju iesaistīšanos, tādēļ ir svarīga apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, un vienlaikus ir jānodrošina to locekļu pastāvīga piedalīšanās, kas 
vienlīdzīgi izvēlēti no asociācijām, kas pārstāv patērētājus, nozari (lielos uzņēmumus) un 
MVU, t.i., visas ieinteresētās puses ķimikāliju nozarē. Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar 
citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kas ietilpst IX sadaļā: Aģentūra .

Grozījumu iesniedza Werner Langen

GrozījumsNr. 298
75. panta 1. punkts 

1 Valdi veido seši dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, un seši pārstāvji, ko izvirza 
Komisija, kā arī trīs individuālas personas 
no ieinteresētajām pusēm, ko nosauc 

1. Valdi veido seši dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, un trīs pārstāvji, ko izvirza 
Komisija, kā arī četras individuālas personas 
no ieinteresētajām pusēm, ko nosauc 
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Komisija, bez balsstiesībām. Komisija, ieskaitot vismaz vienu pārstāvi 
attiecīgi no nozares, arodbiedrībām un 
zinātnes.

Or. de

Pamatojums

Valdes sastāvam ir jābūt rūpīgi izlīdzsvarotam. Pārstāvju skaits, ko izvirza Komisija, 
nedrīkst būt lielāks nekā citu pušu iecelto pārstāvju skaits. nominated

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

GrozījumsNr. 299
75. panta 1. ierobežojums 

1. Valdi veido seši pārstāvji no dalībvalstīm, 
ko izvirza Padome, un seši pārstāvji, ko 
izvirza Komisija, kā arī trīs individuālas 
personas no ieinteresētajām pusēm, ko 
nosauc Komisija, bez balsstiesībām.

1. Valdi veido seši pārstāvji no dalībvalstīm, 
ko izvirza Padome, un četri pārstāvji, ko 
izvirza Komisija un divi pārstāvji, ko izvirza 
Eiropas Parlaments, kā arī trīs individuālas 
personas no ieinteresētajām pusēm, ko 
nosauc Komisija, bez balsstiesībām.

Or. en

Pamatojums

Parlamentam ir jābūt diviem pārstāvjiem Eiropas Ķimikāliju aģentūras Valdē tāpat kā tam ir, 
piemēram, Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrā (EMEA).

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

GrozījumsNr. 300
81. panta 1. punkts 

1. Katra dalībvalsts var izvirzīt Risku 
novērtēšanas komitejas locekļu kandidātus. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
ko publicē Aģentūras tīmekļa vietnē. Valde 
no šī saraksta ieceļ Komitejas locekļus, 
iekļaujot vismaz vienu locekli no katras 

1. Katrai dalībvalstij IR jāizvirza viens vai 
vairāki locekļu kandidāti Risku 
novērtēšanas komitejai. Locekļus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķimikāliju reglamentēšanā un/vai viņu 
tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu riska 
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dalībvalsts, kas izvirzījusi kandidātus. 
Locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu lomu 
un pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā un/vai 
viņu tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu 
riska novērtējumu izskatīšanā. 

novērtējumu izskatīšanā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

GrozījumsNr. 301
81. panta 1. punkts 

1. Katra dalībvalsts var izvirzīt Risku 
novērtēšanas komitejas locekļu kandidātus. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
ko publicē Aģentūras vietnē. Valde no šī 
saraksta ieceļ Komitejas locekļus, iekļaujot 
vismaz vienu locekli no katras dalībvalsts, 
kas izvirzījusi kandidātus. Locekļus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķimikāliju reglamentēšanā un/vai viņu 
tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu riska 
novērtējumu izskatīšanā.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu locekli Risku 
un alternatīvu novērtēšanas komitejā.
Locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu lomu 
un pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā un/vai 
viņu tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu 
riska novērtējumu izskatīšanā..

Or. en

Pamatojums 

Nav lietderīgi iecelt komitejā pastāvīgu locekli, jo vajadzīgā pieredze Aģentūras izdevumos 
ietverti personāla, administratīvie, infrastruktūras un operatīvie izdevumi var mainīties 
saistībā ar izskatāmajiem jautājumiem. Vispiemērotākā eksperta izvēle ir jāatstāj dalībvalstu 
ziņā. Komitejā ir jābūt pārstāvētām visām dalībvalstīm. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

GrozījumsNr. 302
81. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts var izvirzīt Sociāli 
ekonomisko analīžu komitejas locekļu 
kandidātus. Izpilddirektors izveido 
kandidātu sarakstu, ko publicē Aģentūras 
vietnē. Valde no šī saraksta ieceļ Komitejas 
locekļus, iekļaujot vismaz vienu locekli no 

2. Katra dalībvalsts ieceļ vienu locekli 
Sociāli ekonomisko analīžu komitejā.
Locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu lomu 
un pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā un/vai 
viņu pieredzi sociāli ekonomisko analīžu 
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katras dalībvalsts, kas izvirzījusi 
kandidātus. Locekļus ieceļ, pamatojoties uz 
viņu lomu un pieredzi ķimikāliju 
reglamentēšanā un/vai viņu pieredzi sociāli 
ekonomisko analīžu jomā.

jomā.

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi iecelt komitejā pastāvīgu locekli, jo vajadzīgā pieredze var mainīties saistībā ar 
izskatāmajiem jautājumiem. Ir jāatstāj dalībvalstu ziņā vispiemērotākā eksperta izvēle. 
Komitejā ir jābūt pārstāvētām visām dalībvalstīm.

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

GrozījumsNr. 303
81. panta 4. punkta 4. apakšpunkts

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt 
visas Komiteju un darba grupu sanāksmes, 
ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas. Arī 
ieinteresētās puses var uzaicināt apmeklēt 
sanāksmes kā novērotājiem, ja tas ir vietā, 
pēc Komiteju locekļu vai valdes 
pieprasījuma.

Izpilddirektoram vai viņa pārstāvim un 
Komisijas pārstāvjiem ir tiesības apmeklēt 
visas Komiteju un darba grupu sanāksmes, 
ko sasauc Aģentūra vai tās komitejas. Arī 
ieinteresētās puses, tai skaitā nozares un 
MVU pārstāvji, var apmeklēt sanāksmes kā 
novērotāji.

Or. it

Pamatojums 

Nozares pārstāvju klātbūtnei komiteju sanāksmēs nav jābūt atkarīgai no ielūguma. Ir jābūt 
pastāvīgai novērotāja vietai nozares un/vai MVU pārstāvjiem. Šis grozījums ir jāinterpretē 
saistībā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kuri ietverti IX sadaļā: Aģentūra.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis un Miroslav Mikolášik

GrozījumsNr. 304
82. panta 1. punkts 

Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma locekli 
uz trīs gadu termiņu, kas ir atjaunojams. 
Locekļus izvēlas, balstoties uz viņu lomu un 
pieredzi tiesību aktu ieviešanā attiecībā uz 
ķimikālijām, un uztur atbilstošus kontaktus 
ar dalībvalstu atbildīgajām iestādēm. 

Katra dalībvalsts ieceļ vienu Foruma locekli 
uz trīs gadu termiņu, kas ir atjaunojams. 
Locekļus izvēlas, balstoties uz viņu lomu un 
pieredzi tiesību aktu ieviešanā attiecībā uz 
ķimikālijām, un uztur atbilstošus kontaktus 
ar dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

Forumam savu locekļu vidū jātiecas panākt 
plaša diapazona attiecīgo kompetenci. Šajā 
nolūkā Forums var piesaistīt, augstākais, 
piecus papildu locekļus, ko izvēlas, 
balstoties uz viņu specifisko kompetenci. 
Šos locekļus ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko 
iespējams atjaunot..

Neattiecas uz angļu valodas versiju 

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas Foruma un tā darba 
grupu sanāksmes. Arī ieinteresētās puses 
var uzaicināt apmeklēt sanāksmes kā 
novērotājiem, ja tas ir vietā, pēc Foruma 
locekļu vai valdes pieprasījuma.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas Foruma un tā darba 
grupu sanāksmes. Ieinteresētās puses, 
ieskaitot nozares un MVU pārstāvjus, var 
arī piedalīties sanāksmēs kā novērotāji.

Or. it

Justification

Nozares pārstāvju klātbūtnei komiteju sanāksmēs nav jābūt atkarīgai no ielūguma. Ir jābūt 
pastāvīgai novērotāja vietai nozares un/vai MVU pārstāvjiem. Šis grozījums ir jāinterpretē 
saistībā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kuri ietilpst IX sadaļā: Aģentūra.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines un María del Pilar Ayuso González

GrozījumsNr. 305
83. panta 2. punkta 1. apakšpunkts
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2. Dalībvalstis nodod Aģentūras rīcībā 
ekspertu vārdus, kuri apliecinājuši savu 
pieredzi ķīmiskās drošības novērtējumu 
un/vai sociāli ekonomisko analīžu 
izskatīšanā vai kādā citā atbilstošā 
zinātniskās kompetences jomā un kuri varētu 
būt pieejami, lai strādātu Komiteju darba 
grupās, līdz ar viņu kvalifikācijas un 
specifiskās kompetences norādi.

2. Dalībvalstis nodod Aģentūras rīcībā 
neatkarīgu ekspertu vārdus, kuri 
apliecinājuši savu pieredzi ķīmiskās drošības 
novērtējumu un/vai sociāli ekonomisko 
analīžu izskatīšanā vai kādā citā atbilstošā 
zinātniskās kompetences jomā un kuri varētu 
būt pieejami, lai strādātu Komiteju darba 
grupās, līdz ar viņu kvalifikācijas un 
specifiskās kompetences norādi.

Or. it

Pamatojums

Ekspertiem ir jābūt zinātniski un politiski neatkarīgiem. Ir jāizstrādā procedūra neatkarīgo 
ekspertu noteikšanai. Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar citiem grozījumiem, kas 
iesniegti pantiem, kuri ietilpst IX sadaļā: Aģentūra

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 306
83. panta 2.a punkts (jauns) 

2.a Pēc izpilddirektora priekšlikuma valde 
sagatavo un publicē dalībvalstu nozīmēto 
kompetento iestāžu sarakstu, kuras vai nu 
individuāli , vai kā daļa no tīkla var 
palīdzēt Aģentūrai tās uzdevumu izpildē, jo 
īpaši to uzdevumu, kas paredzēti VI sadaļā. 
Aģentūra var nodot dažus uzdevumus šīm 
iestādēm jo īpaši testēšanas priekšlikumu, 
dosjē un vielu novērtēšanu.

Or. fr

Pamatojums 

Rada dalībvalstīs ekspertīzes tīklu, kas ir tieši saistīts ar Aģentūru.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 307
83. panta 3. punkts 

3. Komiteju locekļu vai jebkura eksperta, 
kas strādā komiteju vai Foruma darba grupās 
vai veic kādu citu Aģentūras uzdevumu, 
pakalpojumu sniegšanu nosaka rakstveida 
līgums starp Aģentūru un konkrēto personu 
vai arī, ja tas ir vietā, starp Aģentūru un 
konkrētās personas darba devēju.

3. Komiteju locekļu, 2.a punktā minētajā 
sarakstā iekļauto iestāžu vai jebkura 
eksperta, kas strādā komiteju vai Foruma 
darba grupās vai veic kādu citu Aģentūras 
uzdevumu, pakalpojumu sniegšanu nosaka 
rakstveida līgums starp Aģentūru un 
konkrēto iestādi, starp Aģentūru un 
konkrēto personu vai arī, ja tas ir vietā, starp 
Aģentūru un konkrētās personas darba 
devēju.

Konkrētajai personai vai viņas darba 
devējam atlīdzina atbilstoši atalgojuma 
skalai, kas iekļaujama valdes noteiktajos 
finanšu pasākumos. Ja konkrētā persona 
neizpilda savus pienākumus, 
izpilddirektoram ir tiesības lauzt vai 
pārtraukt līgumu vai aizturēt samaksu.

Konkrētajai iestādei vai personai vai viņas 
darba devējam atlīdzina atbilstoši 
atalgojuma skalai, kas iekļaujama valdes 
noteiktajos finanšu pasākumos. Ja konkrētā 
persona neizpilda savus pienākumus, 
izpilddirektoram ir tiesības lauzt vai 
pārtraukt līgumu vai aizturēt samaksu.

Or. fr

Pamatojums

Rada dalībvalstīs ekspertīzes tīklu, kas ir tieši saistīts ar Aģentūru.

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

GrozījumsNr. 308
84. panta 2. punkts 

2. Valdes locekļi, izpilddirektors un 
komiteju un Foruma locekļi sniedz saistību 
deklarāciju par savu pienākumu pildīšanu un 
to interešu deklarāciju, ko var uzskatīt par 
traucējošām viņu neatkarībā. Šīs deklarācijas 
iesniedz rakstveidā katru gadu.

2. Valdes locekļiem, izpilddirektoram, 
komiteju locekļiem, Foruma locekļiem, 
Apelācijas padomes locekļiem, ekspertiem 
un zinātniskiem un tehniskiem 
padomdevējiem nedrīkst būt ekonomiskas 
vai citas intereses ķīmijas nozarē, kas var 
kaitēt viņu objektivitātei. Viņi apņemas 
darboties neatkarīgi un sabiedrības 
interesēs un katru gadu sniedz deklarāciju
par savām finanšu interesēm. Jebkādas 
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netiešas intereses attiecībā uz ķīmijas 
nozari tiek deklarētas Aģentūras uzturētā 
reģistrā, kas ir pieejams sabiedrībai uz 
pieprasījumu Aģentūras birojos
Dalībvalstis atturas dot Risku novērtēšanas 
komitejas, Sociāli ekonomisko analīžu 
komitejas, Foruma vai Apelācijas padomes 
locekļiem vai zinātniskiem un tehniskiem 
padomdevējiem un ekspertiem jebkādus 
norādījumus, kas ir nesaderīgi ar viņu 
individuālajiem uzdevumiem vai ar 
Aģentūras uzdevumiem, pienākumiem un 
neatkarību.
Aģentūras darbības kodekss specificē 
pasākumus, kas saistīti ar šā panta 
piemērošanu. 

Or. en

Pamatojums 

Aizvieto ziņojuma projekta 84. grozījuma 2. punktu, pievienojot tam noteikumu attiecībā uz 
Aģentūras locekļu neatkarību no viņu dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

GrozījumsNr. 309
85. panta 1. punkts 

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs un 
vēl divi locekļi.

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs, 
kam ir tiesneša pilnvaras kādā no 
dalībvalstīm, un vēl divi locekļi 

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā Apelācijas padomes veicamos uzdevumus, tā priekšsēdētājam ir jābūt tiesnesim. 
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, un María del Pilar Ayuso González

GrozījumsNr. 310
85. panta 1. punkts 

1. Apelācijas padomi veido priekšsēdētājs un 
vēl divi locekļi.

1. Apelācijas padomi veido tiesnesis kā
priekšsēdētājs un vēl divi locekļi.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā Apelācijas padomes uzdevumus, tās priekšsēdētāja amats ir jāieņem tiesnesim. 
Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kuri ietilpst 
IX sadaļā: Aģentūra.

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

Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

GrozījumsNr. 311
87. panta 1. punkts 

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. 
pantu, 18. pantu, 25. panta 4 punkta trešo 
apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo. 
apakšpunktu, 49. pantu, 115. panta 4. 
punktu vai 116. pantu.

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem un atzinumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu.

Or. it

Pamatojums 

Pārsūdzības nedrīkst ierobežot ar apstrīdāmu lēmumu kopumu, bet ir jābūt iespējai iesniegt 
pārsūdzību par jebkuru lēmumu šīs regulas ietvaros. Šis grozījums ir jāinterpretē saistībā ar 
citiem grozījumiem, kas iesniegti pantiem, kuri ietilpst IX sadaļā: Aģentūra. (Vernola un citi)

Principā ir jābūt iespējai iesniegt pārsūdzību pret jebkuru lēmumu, ko pieņem Aģentūra. 
Turklāt ir jābūt iespējai iesniegt pārsūdzību par Aģentūras atzinumiem, jo šādi atzinumi veido 
neatkarīgus aktus, kas noslēdz novērtējumus, un ir jābūt iespējai tos koriģēt. (Krahmer un 
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Chatzimarkakis)

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

GrozījumsNr. 312
87. panta 1. punkts 

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. 
pantu, 18. pantu, 25. panta 4 punkta trešo 
apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo 
apakšpunktu, 49. pantu, 115. panta 4. 
punktu un 116. pantu.

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem.

Or. en

Pamatojums 

Reģistrētājam vai ieinteresētajai pusei ir ļoti ierobežotas tiesības iegūt iespēju uz neatkarīgu 
to lēmumu recenziju, kas izdarīti REACH procesā. Ņemot vērā ievērojamo ietekmi, kāda šai 
likumdošanai var būt uz Eiropas ekonomiku un tās konkurētspēju, mēs uzskatām, ka ir 
absolūti kritiski nodrošināt pilnīgu un godīgu jautājuma izskatīšanu neatkarīgā tribunālā 
jēgpilnā veidā un laikā.

Visi lēmumi ir labi jāizskaidro un labi jāpamato, lai būtu iespējama efektīva lēmumu 
administratīvā pārbaude, kā arī efektīva juridiskā kontrole procesa svarīgās fāzēs, lai 
nodrošinātu, ka visā procesā tiek aizsargātas kritiskās tiesības un ekonomiskās intereses. 
Turklāt ir jābūt iespējai iesniegt pārsūdzību par visiem Aģentūras lēmumiem, nevis tikai tiem, 
kas ietverti kādā sarakstā (kā to paredz pašreizējais 87. pants).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

GrozījumsNr. 313
87. panta 1. punkts 

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo 
apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo 
apakšpunktu, 49. pantu, 115. panta 4. punktu 
vai 116. pantu.

1 Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo 
apakšpunktu, 26.b panta 1. punktu, 28. 
panta 2. punkta pirmo apakšpunktu, 49. 
pantu, 115. panta 4. punktu vai 116. pantu.

Or. de
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Pamatojums 

To lēmumu sarakstā, par kuriem var iesniegt pārsūdzību, ir jāietver jautājums par prioritātes 
piešķiršanu saskaņā ar 26.b panta 1. punktu.

Grozījumu iesniedza John Bowis un Ria Oomen-Ruijten

GrozījumsNr. 314
87. panta 1. punkts

1. Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo 
apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo 
apakšpunktu, 49. pantu, 115. panta 4. punktu 
vai 116. pantu.

Pārsūdzību var iesniegt par Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, 
18. pantu, 25. panta 4. punkta trešo 
apakšpunktu, 28. panta 2. punkta pirmo 
apakšpunktu, 49. pantu, 57. pantu, 115. 
panta 4. punktu vai 116. pantu.

Or. en

Pamatojums 

Konsekvences dēļ licencēšanas lēmumi arī ir pakļaujami apelācijas procesam. 

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

GrozījumsNr. 315
87. panta 2. punkts (jauns) 

2. Pārsūdzībai, kas iesniegta saskaņā ar 
1. punktu, ir lēmuma atlikšanas spēks.

svītrots

Or. en

Pamatojums 

Skatīt pamatojumu 87. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Liam Aylward

GrozījumsNr. 316
87. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Ražotājiem, importētājiem, un 
pakārtotajiem lietotājiem, kuru intereses 
var negatīvi ietekmēt Aģentūras pieņemtie 
pasākumi, tiek dotas tiesības tikt 
uzklausītiem visā pieņemšanas procedūras 
laikā un jebkurā gadījumā pirms pasākuma 
pieņemšanas. 

Or. en

Pamatojums 

Skatīt pamatojumu 87. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

GrozījumsNr. 317
93. panta 2. punkts 

2. Aģentūras izdevumos ietverti personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un operatīvie 
izdevumi.

2. Aģentūras izdevumos ietverti personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un operatīvie 
izdevumi jo īpaši tie, kas rodas līgumu 
rezultātā ar trešām pusēm, ieskaitot ar 
Aģentūru saistīto tīklu locekļus, kas veic 
novērtējumus saskaņā ar VI sadaļu.

Or. fr

Pamatojums 

Rada ekspertīzes tīklu dalībvalstīs, kas ir tieši saistīts ar Aģentūru. Aģentūra vada testēšanas 
priekšlikumu un dosjē novērtēšanu saskaņotā kārtībā, lai izvairītos no neatbilstībām.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

GrozījumsNr. 318
95. pants 

93. panta 1 punkta b) apakšpunktā paredzēto 
maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde un tie jāpublisko.

93. panta 1 punkta b) apakšpunktā paredzēto 
maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde un tie jāpublisko.

Daļu no maksājumiem izmanto, lai 
izstrādātu testēšanas metodes bez dzīvnieku 
izmantošanas.

Or. en

Pamatojums 

Saistīts ar 73. apsvēruma grozījumu. Lai sasniegtu šīs regulas mērķi – veicināt testēšanu bez 
dzīvnieku izmantošanas – ir vajadzīgi papildu resursi šādu testēšanas metožu izstrādāšanai, 
kas atbilst šajā regulā noteiktajām informācijas prasībām. (Davies)

Saistīts ar 34.a apsvēruma grozījumu. Ir jāpiešķir lielāki finanšu resursi, lai panāktu plašāku 
tādu testēšanas metožu izmantošanu, kurās neizmanto dzīvniekus. (Schlyter, Lucas, Breyer)

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

GrozījumsNr. 319
95. pants 

93. panta 1 punkta b) apakšpunktā paredzēto 
maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde un tie jāpublisko.

93. panta 1 punkta b) apakšpunktā paredzēto 
maksājumu struktūru un apjomu nosaka 
valde un tie jāpublisko. Maksājumi sedz 
tikai reģistrācijas faktiskās izmaksas.

Or. sv

Pamatojums 

Uzņēmumu maksājumiem ir jābūt pamatotiem un jāatbilst reģistrācijas faktiskajām 
izmaksām. Tiem nav jābūt varas iestāžu darbības finansēšanas instrumentam.
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

GrozījumsNr. 320
98. panta 3 punkts 

3. Aģentūra atrodas Isprā, Itālijā. svītrots

Or. en

Pamatojums 

Pamatojoties uz vienprātīgi pieņemtu lēmumu starp dalībvalstu pārstāvjiem valstu vai valdību 
vadītāju līmenī 2003. gada 13. decembra sanāksmē (OV L29/15, 3.2.2004.), Eiropas 
Ķimikāliju aģentūra atrodas Helsinkos.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

GrozījumsNr. 321
98. panta 3. punkts 

3. Aģentūra atrodas Isprā, Itālijā. 3. Aģentūra atrodas Briselē, Beļģijā.

Or. de

Pamatojums 

Brisele atrodas Eiropas Savienības centrālajā daļā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter un Hiltrud Breyer

GrozījumsNr. 322
105. pants 

Valde, vienojoties ar Komisiju, var izveidot 
piemērotus kontaktus starp Aģentūru un 
nozares, patērētāju aizsardzības, darba 
ņēmēju aizsardzības un vides aizsardzības 
organizāciju pārstāvjiem. Šie kontakti var 
ietvert novērotāju līdzdalību noteiktos 
Aģentūras darba aspektos, ievērojot valdes 
iepriekš noteiktos nosacījumus, vienojoties 

Valde, vienojoties ar Komisiju, var izveidot 
piemērotus kontaktus starp Aģentūru un 
nozares, patērētāju aizsardzības, darba 
ņēmēju aizsardzības un vides aizsardzības 
un dzīvnieku aizsardzības organizāciju 
pārstāvjiem. Šie kontakti var ietvert 
novērotāju līdzdalību noteiktos Aģentūras 
darba aspektos, ievērojot valdes iepriekš 
noteiktos nosacījumus, vienojoties ar 
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ar Komisiju. Komisiju.

Or. en

Pamatojums 

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir galvenās ieinteresētās puses šīs regulas kontekstā, 
ņemot vērā tās ietekmi uz dzīvnieku izmantošanu testēšanā. Tādēļ šīs organizācijas ir jāietver 
to organizāciju sarakstā, ar kurām ir jāattīsta lietderīgi kontakti..


