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GROZĪJUMI Nr. 323-402 VII DAĻA, X - XIV sadaļa

Ziņojuma projekts (PE 353.529v01-00)
Guido Sacconi
Attiecībā uz 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))

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

Grozījums Nr. 323
X. SADAĻA, virsraksts

KLASIFIKĀCIJAS UN MARĶĒŠANAS
UZSKAITĪJUMS

KLASIFIKĀCIJAS UZSKAITĪJUMS

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 324
109. pants
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Šī sadaļa attiecas uz: svītrots
a) vielām, ko reģistrē ražotājs vai 
importētājs,
b) vielām Direktīvas 67/548/EEK 1. panta 
darbības sfēras ietvaros, kas atbilst 
kritērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas 
saskaņā ar šo Direktīvu un kas ir laistas 
tirgū vai nu tīrā veidā, vai preparātos un 
pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā preparātu 
klasificē kā bīstamu.

Or. de

Justification

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, as 
classification and labelling information is notified as part of the process of registration and 
provision of essential information. Such information will be available in a database 
established and maintained by the Agency pursuant to Article 73(2)(d).  Additional 
notification requirements for the purpose of establishing such an inventory would place an
unnecessary burden on manufacturers and importers, without additional information being 
obtained.

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

Grozījums Nr. 325
109. panta b) punkts

b) vielām Direktīvas 67/548/EEK 1. panta 
darbības sfēras ietvaros, kas atbilst 
kritērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas 
saskaņā ar šo Direktīvu un kas ir laistas tirgū 
vai nu tīrā veidā, vai preparātos un pārsniedz 
Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā preparātu 
klasificē kā bīstamu.

b) vielām Direktīvas 67/548/EEK 1. panta 
darbības sfēras ietvaros, kas atbilst 
kritērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas 
saskaņā ar šo Direktīvu un kas ir laistas tirgū 
daudzumos, kas pārsniedz 100 kga uz 
ražotāju vai importētāju, vai nu tīrā veidā, 
vai preparātos un pārsniedz 
Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā preparātu 
klasificē kā bīstamu.

Šī sadaļa neattiecas uz vielām, kas nav 
jāreģistrē.
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Or. it

Justification

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported. 
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 326
110. panta 1. punkts, ievada daļa

1. Jebkurš importētājs vai ražotājs, vai 
importētāju vai ražotāju grupa, kas laiž tirgū 
vielu, uz ko attiecas 109. panta darbības 
sfēra, paziņo Aģentūrai šādu informāciju, lai 
to iekļautu uzskaitījumā saskaņā ar 111. 
pantu, ja vien šī informācija nav iesniegta 
kā reģistrācijas daļa:

1. Jebkurš importētājs vai ražotājs, vai 
importētāju vai ražotāju grupa, kas laiž tirgū 
vielu, uz ko attiecas 109. panta darbības 
sfēra, paziņo Aģentūrai šādu informāciju, lai 
to iekļautu uzskaitījumā saskaņā ar 111. 
pantu, ja vien tā nav jāiesniedz kā 
reģistrācijas daļa:

Or. it

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

Grozījums Nr. 327
110. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) vielas (-u) identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. daļā,

b) vielas (-u) identitāte, kā norādīts IV 
pielikuma 2. daļā. Par vielām, ko aptver 
109. panta b) punkts, pietiek sniegt 
informāciju, kas minēta IV pielikuma 
2. daļas 1. punktā.

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (b), the full list of requisites of part 2 of Annex 
IV is excessive and would involve disproportionate costs for small amounts of substances. 
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This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 328
110. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) attiecīgais vielas (-u) bīstamības 
marķējums, kas izriet no Direktīvas 
67/548/EEK 23., 24. un 25. panta,

Svītrots

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (d), the inventory should provide the 
classification of the inventory, not labelling. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling 
Inventory.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland un Chris Davies

Grozījums Nr. 329
110. panta 3. punkts

3. Ja saistību rezultāts, ievērojot 1. punkta 
nosacījumus, ir atšķirīgi ieraksti 
uzskaitījumā vienai un tai pašai vielai, 
paziņotāji un reģistrētāji pieliek visas pūles, 
lai vienotos par ierakstu, kādu iekļauj 
uzskaitījumā.

3. Ja saistību rezultāts, ievērojot 1. punkta 
nosacījumus, būs atšķirīgi ieraksti 
uzskaitījumā vienai un tai pašai vielai, 
paziņotāji formulē vienotu ierakstu, kādu 
iekļauj uzskaitījumā.

Ja atšķirīgie paziņotāji un reģistrētāji nevar 
vienoties, Aģentūra pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm pieņem vienotu 
ierakstu.

Or. nl

Justification

A substance should only be classified in one way (Johannes Blokland). 
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It is essential that the classification of the same substance produced by different suppliers is 
the same (Chris Davies).

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

Grozījums Nr. 330
111. pants, virsraksts

Klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījums Klasifikācijas uzskaitījums

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 331
111. panta 1. punkta 1. daļa

Aģentūra izveido un uztur datubāzes formā 
klasifikācijas un marķēšanas uzskaitījumu, 
kurā uzskaitīta 110. panta 1. punktā minētā 
informācija gan attiecībā uz informāciju, kas 
paziņota saskaņā ar 110. panta 1. punktu, 
gan uz informāciju, kas iesniegta kā daļa no 
reģistrācijas. 116. panta 1. punktā noteiktā 
nekonfidenciālā informācija šajā datubāzē ir 
publiski pieejama. Aģentūra piešķir piekļuvi 
citiem datiem par katru vielu uzskaitījumā 
tiem paziņotājiem un reģistrētājiem, kuri 
iesnieguši informāciju par šo vielu.

Aģentūra izveido un uztur datubāzes formā 
klasifikācijas uzskaitījumu, kurā uzskaitīta 
110. panta 1. punktā minētā informācija gan 
attiecībā uz informāciju, kas paziņota 
saskaņā ar 110. panta 1. punktu, gan uz 
informāciju, kas iesniegta kā daļa no 
reģistrācijas. 116. panta 1. punktā noteiktā 
nekonfidenciālā informācija šajā datubāzē ir 
publiski pieejama. Aģentūra piešķir piekļuvi 
citiem datiem par katru vielu uzskaitījumā 
tiem paziņotājiem un reģistrētājiem, kuri 
iesnieguši informāciju par šo vielu.

Or. it
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Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 332
111. panta 1. punkta 2. daļa

Aģentūra atjaunina uzskaitījumu, kad tā 
saņem atjauninātu informāciju saskaņā ar 
110. panta 4. punktu.

Aģentūra atjaunina uzskaitījumu, kad tā 
saņem atjauninātu informāciju saskaņā ar 
20. panta 1. punkta g.a) apakšpunktu vai 
110. panta 4. punktu.

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 333
111. panta 2. punkta a) apakšpunkts

vai attiecībā uz ierakstu pastāv saskaņota 
klasifikācija un marķēšana Kopienas 
līmenī, iekļaujot Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā,

vai attiecībā uz ierakstu pastāv saskaņota 
klasifikācija Kopienas līmenī, iekļaujot 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā,

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
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and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 334
112. pants, virsraksts

Klasifikācijas un marķēšanas saskaņošana Klasifikācijas saskaņošana

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 335
112. panta 1. punkts

Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās brīža, pievieno tikai Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā attiecībā uz vielas 
klasificēšanu kā kancerogēnu, mutagēnu vai 
toksisku reprodukcijas 1., 2. vai 3. 
kategorijai, vai kā vielu, kas padara jutīgus 
elpošanas ceļus. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

1. Saskaņotu klasifikāciju Kopienas līmenī, 
sākot no šīs regulas spēkā stāšanās brīža, 
pievieno tikai Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā attiecībā uz vielas klasificēšanu 
kā kancerogēnu, mutagēnu vai toksisku 
reprodukcijas 1., 2. vai 3. kategorijai, vai kā 
vielu, kas padara jutīgus elpošanas ceļus.
Šajā nolūkā dalībvalstu atbildīgās iestādes 
var iesniegt Aģentūrai priekšlikumus par 
saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu 
saskaņā ar XIV pielikumu.

Or. it
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Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 336
112. panta 1. punkts

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās brīža, pievieno tikai Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā attiecībā uz vielas 
klasificēšanu kā kancerogēnu, mutagēnu 
vai toksisku reprodukcijas 1., 2. vai 3. 
kategorijai, vai kā vielu, kas padara jutīgus 
elpošanas ceļus. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās brīža, var pievienot arī Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā kā arī Direktīvai 
1999/45/EK. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

Or. en

Justification

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable. 
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment. 
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

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

Grozījums Nr. 337
112. panta 1. punkts

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
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stāšanās brīža, pievieno tikai Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā attiecībā uz vielas 
klasificēšanu kā kancerogēnu, mutagēnu vai 
toksisku reprodukcijas 1., 2. vai 3. 
kategorijai, vai kā vielu, kas padara jutīgus 
elpošanas ceļus. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

stāšanās brīža, pievieno tikai Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā attiecībā uz vielas 
klasificēšanu kā kancerogēnu, mutagēnu vai 
toksisku reprodukcijas 1., 2. vai 3. 
kategorijai, vai kā vielu, kas padara jutīgus 
elpošanas ceļus. Šajā nolūkā;

a) dalībvalstu atbildīgās iestādes var iesniegt 
Aģentūrai priekšlikumus par saskaņotu 
klasificēšanu un marķēšanu saskaņā ar XIV 
pielikumu,
b) Aģentūra var sagatavot saskaņotus 
klasifikācijas un marķēšanas 
priekšlikumus saskaņā ar XIV pielikumu.

Or. en

Justification

Follows from amendments on Title VI (evaluation).

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

Grozījums Nr. 338
113. pants

110. pantā noteiktās saistības piemēro, sākot 
no 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa.

110. pantā noteiktās saistības piemēro, sākot 
no 21. pantā noteiktā galīgā termiņa.

Or. it

Justification

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Grozījums Nr. 339
114. pants

1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis 
iesniedz Komisijai pārskatu par šīs regulas 
darbību attiecīgajās savās teritorijās, tostarp 
iedaļas par novērtēšanu un ieviešanu, 108. 
pantā norādītajā formātā.

1. Ik pēc diviem gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā 
norādītajā formātā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus
gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz vienu gadu
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Ik pēc desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus
gadus pēc 131. panta 2. punktā prasītā 
paziņojuma datuma.

2. Ik pēc diviem gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz divus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta 
šīs regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

3. Ik pēc diviem gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

Tomēr pirmo pārskatu publicē divus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

Or. it

Justification

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 340
114. pants

1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā 
norādītajā formātā.

1. Ik pēc diviem gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā 
norādītajā formātā. Pārskatos cita starpā 
jābūt informācijai par veiktajiem 
uzraudzības un pārbaudes pasākumiem, 
visiem konstatētajiem pārkāpumiem un 
uzliktajām soda sankcijām, un par visām 
grūtībām šīs regulas īstenošanā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz vienu gadu
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Ik pēc desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

2. Ik pēc diviem gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz divus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

3. Ik pēc diviem gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

Tomēr pirmo pārskatu publicē divus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

Or. de

Justification

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to specify significantly shorter reporting periods for the Member States.  Only in that way can 
problems be rectified at an early stage. The minimum information to the contained in reports 
should also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained.
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Grozījums Nr. 341
114. pants

1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis 
iesniedz Komisijai pārskatu par šīs regulas 
darbību attiecīgajās savās teritorijās, tostarp 
iedaļas par novērtēšanu un ieviešanu, 108. 
pantā norādītajā formātā.

1. Ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā 
norādītajā formātā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus
gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz vienu gadu
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Ik pēc desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.
Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus
gadus pēc 131. panta 2. punktā prasītā 
paziņojuma datuma.

2. Ik pēc trīs gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.
Tomēr pirmo pārskatu iesniedz divus gadus 
pēc 131. panta 2. punktā prasītā paziņojuma 
datuma.

3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta 
šīs regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.
Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

3. Ik pēc trīs gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.
Tomēr pirmo pārskatu publicē trīs gadus pēc 
paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā ar 
131. panta 2. punktu.

Or. it

Justification

The time-periods should be shorter to ensure timely monitoring and facilitate any adjustments 
needed. 
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 342
114. pants

1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā 
norādītajā formātā.

1. Ik pēc pieciem gadiem dalībvalstis 
iesniedz Komisijai pārskatu par šīs regulas 
darbību attiecīgajās savās teritorijās, tostarp 
iedaļas par novērtēšanu un ieviešanu, 108. 
pantā norādītajā formātā.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus 
gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
2. Ik pēc desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību. 

2. Ik pēc pieciem gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību.

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz piecus 
gadus pēc 131. panta 2. punktā prasītā 
paziņojuma datuma.
3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

3. Ik pēc pieciem gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts 
saskaņā ar 131. panta 2. punktu.

Or. nl

Justification

Reports should be published by the Member States, the Agency and the Commission every five 
years. Once every ten years is not enough. 

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

Grozījums Nr. 343
114.a pants (jauns)

114.a pants
Informācija sabiedrībai
Lai patērētājiem padarītu vieglāku ķīmisko 
vielu, preparātu un no tiem iegūto 
ražojumu lieto drošu un ilgstošu lietošanu, 
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ražotāji sniedz atbilstošo informāciju ar 
etiķetēm, ko piestiprina visām vienībām, 
kuras tiek izliktas tirgū pārdošanai 
patērētājiem. Ja vajadzīgs, šādu 
marķējumu papildina ar citu saziņas 
kanālu izmantošanu, piemēram, tīmekļa 
vietnēm, kas sniedz sīkāku informāciju par 
izstrādājuma drošību un lietošanu.

Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 103 in the draft report.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 344
114.a pants (jauns)

114.a pants
Sabiedrības informēšana

Lai veicinātu tādu izstrādājumu, kas satur 
ķīmiskas vielas, drošu un ilgstošu patēriņu, 
ražotāji sniedz atbilstoši pamatotu 
informāciju par risku ar etiķetēm, ko 
piestiprina visām vienībām, kuras tiek 
izliktas patērētāju tirgū. Skaidrs un izdalīts 
marķējums, kurā minētas viela (-s), kas ir 
tirdzniecībā esošā ražojuma sastāvā, 
norāda ražojuma pareizas lietošanas 
nosacījumu un ar to lietošanu vai 
paredzamiem nepareizas lietošanas 
apstākļiem saistītais vides un veselības 
risks. Papildus marķējums, ja vajadzīgs, 
tiek izmantoti citi saziņas kanāli, 
piemēram, tīmekļa vietnes, kas sniedz 
sīkāku informāciju par izstrādājuma 
drošību un lietošanu.
Tālāka informācija tiek sniegta 
izplatītājiem, lai tie varētu sniegt labākus 
ieteikumus sabiedrībai vai patērētājiem un 
lai nodrošinātu, ka tie var īstenot ar 
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informāciju pamatotu izvēles brīvību.

Or. fr

Justification

Greater consumer confidence must be built by introducing a system for communication, 
especially by means of clear labelling and in as precise and distinctive a fashion as possible, 
with respect to articles containing chemical substances.
This will enable consumers to make an informed choice between products, provided that, in 
addition, distributors are supplied by the manufacturers, producers or importers of 
substances with more detailed information on the chemical articles sold.

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

Grozījums Nr. 345
114.a pants (jauns)

114.a pants
Īpaši noteikumi par sabiedrības 

informēšanu
1.  Lai patērētājiem palīdzētu droši un 
ilgstoši lietot vielas un preparātus, ražotāji 
sniedz ar risku saistīto informāciju, 
izmantojot katrai vienībai, kas izlikta 
patērētāju tirgū, piestiprinātu etiķeti, kurā 
norādīts risks, kas saistīts ar ieteikto 
lietošanu vai paredzamām nepareizas 
lietošanas situācijām. Turklāt, ja vajadzīgs, 
šādu marķējumu jāpapildina ar citiem 
saziņas kanāliem, piemēram, tīmekļa 
vietnēm, lai sniegtu sīkāku drošības un 
lietošanas informāciju attiecībā uz minēto 
vielu vai preparātu.
2.  Attiecīgi jāgroza Direktīvas 1999/45/EK 
un 1967/548/EEK.

Or. en

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
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provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 346
114.a pants (jauns)

114.a pants
Īpaši noteikumi par sabiedrības un darba 

ņēmēju informēšanu:
To preparātu, kas paredzēti sabiedrības 
lietošanai, ražotāji vai personas, kas ir 
atbildīgas par to izlikšanu tirgū, sniedz ar 
risku saistīto informāciju, kas identificē 
riskus, kas var būt normālai vai saprātīgi 
paredzamai lietošanai, it īpaši izmantojot uz 
iesaiņojuma piestiprinātu marķējumu, ko, 
ja vajadzīgs, papildina ar citu saziņas 
kanālu izmantošanu, piemēram, tīmekļa 
vietnes.
To preparātu, kas paredzēti darba ņēmēju 
lietošanai, ražotāji vai personas, kas ir 
atbildīgas par to izlikšanu tirgū, sniedz ar 
risku saistīto informāciju, kas identificē 
riskus, kas var būt normālai vai saprātīgi 
paredzamai lietošanai, drošas lietošanas 
nosacījumus un iespējamo profesionālās 
veselības apdraudējumu. 
Šo informāciju sniedz, izmantojot uz 
iesaiņojuma piestiprinātu marķējumu un 
apmācot, un papildina ar citu saziņas 
kanālu izmantošanu, piemēram, tīmekļa 
vietnes.

Or. en

Justification

The development of an effective communication system is essential if REACH is to increase 
consumer confidence in chemicals and their use. Such a system should provide consumers 
with the necessary information to allow them to manage any risks arising from the use of 
chemicals in preparations and use them safely. Special information should be made available 
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to workers.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 347
115. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Šī informācija tiek sniegta visās ES 
oficiālajās valodās.

Or. nl

Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that stakeholders should be able to obtain information about chemicals in a 
language comprehensible to them.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 348
115. panta 2. punkts

2. Vienmēr, kad Aģentūrai izvirza 
pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001, 
Aģentūra apspriežas ar trešo pusi, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. 
panta 4. punktā, saskaņā ar otro un trešo 
apakšpunktu.

2. Vienmēr, kad Aģentūrai attiecībā uz 
dokumentiem, attiecībā uz kuriem pieteicējs 
pieprasījis konfidencialitāti, izvirza 
pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem, 
izņemot tos, kas minēti 116. panta 
1. punktā, saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001, Aģentūra apspriežas ar 
trešo pusi, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1049/2001 4. panta 4. punktā, 
saskaņā ar otro un trešo apakšpunktu.

Aģentūra informē reģistrētāju, potenciālo 
reģistrētāju, pakārtoto lietotāju, pieteicēju
vai citu pusi, kas saistīta ar šo pieprasījumu. 
Attiecīgā puse 30 dienu laikā var iesniegt 
deklarāciju, norādot informāciju, uz ko 
attiecas pieprasījums, ko viņš uzskata par 
komerciāli jutīgu un kuras izpaušana 
varētu viņam komerciāli kaitēt, un kuru 
viņš tādēļ vēlas paturēt konfidenciālu 
attiecībā uz visām personām, kas nav 

Aģentūra informē reģistrētāju un gadījumos, 
kad tas ir atbilstoši, – potenciālo 
reģistrētāju, pakārtoto lietotāju vai citu pusi, 
kas saistīta ar šo pieprasījumu.
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atbildīgās iestādes, Aģentūra un Komisija. 
Katrā atsevišķajā gadījumā viņš sniedz 
pamatojumu.
Šādu deklarāciju izskata Aģentūra, kura, 
balstoties uz deklarācijā sniegto 
pamatojumu, izlemj, vai pieņemt šo 
deklarāciju, pirms lēmuma pieņemšanas 
par to, vai piešķirt atļauju pieprasījumam 
par piekļuvi dokumentiem. Aģentūra 
informē attiecīgo pusi, kura saskaņā ar 87., 
88. un 89. pantu 15 dienu laikā pēc lēmuma 
saņemšanas var pārsūdzēt Apelācijas 
padomē jebkuru Aģentūras lēmumu par 
deklarācijas neakceptēšanu. Šādai 
pārsūdzībai ir lēmuma atlikšanas spēks. 
Apelācijas padome pieņem lēmumu 
pārsūdzības jautājumā 30 dienu laikā.

15 darba dienu laikā pēc pieteikuma 
reģistrācijas Aģentūra informē pieteicēju, 
potenciālo reģistrētāju, pakārtoto lietotāju 
vai citu pusi, kas saistīta ar tās lēmumu 
attiecībā uz pieteikumu par pieeju 
dokumentiem. Ikviens no 
iepriekšminētajiem saskaņā ar 87., 88. un 
89. pantu 15 dienu laikā pēc attiecīgā
lēmuma saņemšanas var pārsūdzēt 
Apelācijas padomē šo lēmumu. Šādai 
pārsūdzībai ir lēmuma atlikšanas spēks. 
Apelācijas padome pieņem lēmumu 
pārsūdzības jautājumā 30 dienu laikā.

Or. en

Justification

Improved wording as compared to amendment 105 by the rapporteur. 

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended. It must be clear that Article 115(2) only 
applies to documents in the "grey zone", those which are neither explicitly non-confidential 
nor confidential as indicated in Article 116. 

A timeline should be added.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 349
115. panta 3. punkts

3. Piekļuvi nekonfidenciālai informācijai, 
kas iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
attiecībā uz dokumentiem, kas ir dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu rīcībā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/4/EK Dalībvalstis nodrošina to, ka ir 
izveidota sistēma, saskaņā ar kuru jebkura 
iesaistītā puse var iesniegt pārsūdzību, kurai 

3. Piekļuvi informācijai, kas nav minēta 
116. pantā un kas iesniegta saskaņā ar šo 
regulu, piešķir attiecībā uz dokumentiem, 
kas ir dalībvalstu atbildīgo iestāžu rīcībā 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/4/EK Dalībvalstis nodrošina 
to, ka ir izveidota sistēma, saskaņā ar kuru 
jebkura iesaistītā puse var iesniegt 
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ir lēmuma atlikšanas spēks, par lēmumiem, 
kas pieņemti attiecībā uz piekļuvi 
dokumentiem.

pārsūdzību, kurai ir lēmuma atlikšanas 
spēks, par lēmumiem, kas pieņemti attiecībā 
uz piekļuvi dokumentiem. Lēmums par 
apelāciju jāpieņem 30 dienu laikā.

Or. en

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 350
115. panta 3. punkts

3. Piekļuvi nekonfidenciālai informācijai, 
kas iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
attiecībā uz dokumentiem, kas ir dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu rīcībā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/4/EK Dalībvalstis nodrošina to, ka ir 
izveidota sistēma, saskaņā ar kuru jebkura 
iesaistītā puse var iesniegt pārsūdzību, 
kurai ir lēmuma atlikšanas spēks, par 
lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz 
piekļuvi dokumentiem.

3. Piekļuvi nekonfidenciālai informācijai, 
kas iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
attiecībā uz dokumentiem, kas ir dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu rīcībā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/4/EK

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 351
115. panta 4. punkts
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4. Kamēr pārsūdzība tiek izskatīta vai 
kamēr pārsūdzība vēl nav stājusies spēkā, 
Aģentūra un ikviena dalībvalsts atbildīgā 
iestāde turpina konkrēto informāciju glabāt 
kā konfidenciālu.

Svītrots

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 352
115.a pants (jauns)

115.a pants
Pienākums sniegt informāciju par vielām, 
ko satur izstrādājumi
Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājumā 
iekļauj vielu vai preparātu, kam ir 
vajadzīgs drošības datu lapa vai kas atbilst 
kritērijiem, kuri minēti 54. panta a)-
f) apakšpunktā, un tie, kas ar pēc tam ar 
izstrādājumu rīkojas vai to tālāk apstrādā, 
drošības datu lapu nodod visiem 
izstrādājuma vai tā pārstrādes produkta 
saņēmējiem, izņemot individuālos 
patērētājus.
Ražotāji vai importētāji nodrošina, ka pēc 
pieprasījuma un 15 dienu laikā jebkurš 
individuāls lietotājs bez maksas iegūst sīku 
un pilnīgu informāciju attiecībā uz vielām, 
kas ir jebkurā izstrādājumā, ko tie ražojuši 
vai importējuši.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 353
116. pants, virsraksts

Konfidencialitāte Pārredzamība un konfidencialitāte

Or. en

Justification

The title should reflect the content of the article in a balanced way.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, 

Elisabeth Jeggle + Françoise Grossetête + Holger Krahmer un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 354
116. panta 1. punkta 1. daļa

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:, ja vien atkarībā no katra 
gadījuma ražotājs vai importētājs nav 
norādījis citādi:

Or. en

Justification

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information (Marcello Vernola and 
others).  

Single exceptions from the rule of non-confidentiality should be possible. In these single cases 
it should be left to the manufacturer/importer to provide the reasons which justify confidential 
treatment for information according to Art. 116 (1) (Thomas Ulmer & others). 

Individual exceptions to the non-confidentiality rule should be possible. (Françoise 
Grossetête)

1. In individual cases it must be left to the manufacturer/importer to put forward reasons 
justifying confidential treatment of information referred to in Article 116(1). 2. The trade 



AM\565937LV.doc PE 357.825v01-00

22/50

LV                           Ārējais tulkojums

name of the substance may constitute sensitive information vis-à-vis other market operators, 
as market links between manufacturers and customers could be ascertained. Such information 
is expressly considered as confidential pursuant to paragraph 2. 3. The disclosure of Dnel 
levels is not provided for under current law. The deriving of such values is costly and the 
information should not be accessible to competitors without careful consideration (Article 
115). 4. The information in the safety data sheet frequently includes data intended only for 
direct customers. Such data on use must, pursuant to Article 116(2), be considered as 
confidential. (Holger Krahmer and others)

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 355
116. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) vielas tirdzniecības nosaukums (-i), svītrots

Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 356
116. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) bīstamu vielu Direktīvas 67/548/EEK 
izpratnē nosaukums IUPAC nomenklatūrā,

b) bīstamu vielu Direktīvas 67/548/EEK 
izpratnē nosaukums IUPAC nomenklatūrā, 
ja vien nav jāpiemēro atkāpes noteikumi, 
kās paredzēts šīs regulas I.a) pielikumā vai 
Direktīvas 1999/45/EK 15. pantā,

Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 357
116. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) ja ir, vielas nosaukums, kāds norādīts 
Einecs,

c) ja ir, vielas nosaukums, kāds norādīts 
Einecs, ja tā ir bīstama viela Direktīvas 
67/548/EEK nozīmē un ja vien nav 
jāpiemēro atkāpes noteikumi, kās paredzēts 
šīs regulas I.a) pielikumā vai Direktīvas 
1999/45/EK 15. pantā,

Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 358
116. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) jebkurš atvasinātais beziedarbības 
līmenis (Dnel) vai paredzētā beziedarbības 
koncentrācija (Pnec), kas noteikts saskaņā 
ar I pielikumu,

svītrots

Or. de

Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 359
116. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) drošības datu lapā esošā informācija, 
izņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu,

svītrots
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Or. de

Justification

See justification to amendment above.

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

Grozījums Nr. 360
116. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) drošības datu lapā esošā informācija, 
izņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu,

i) drošības datu lapā esošā informācija, 
izņemot informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu,

Or. en

Justification

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to. We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen and others).

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 361
116. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) drošības datu lapā esošā informācija, i) drošības datu lapā esošā informācija, 
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izņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu, 

izņemot informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu, 

Or. el

Justification

On the one hand, the registrant of the substance is protected and, on the other, a competitive 
environment is created so that users can make their own choices

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

Grozījums Nr. 362
116. panta 1. punkta j) apakšpunkts

j) analītiskās metodes, ja tādas prasītas 
saskaņā ar VII vai VIII pielikumu, kas dod 
iespēju konstatēt bīstamu vielu, ja tā 
izplūdusi vidē, kā arī noteikt tiešo kaitīgo 
iedarbību uz cilvēkiem,

Svītrots

Or. it

Justification

Provision should be made for exceptions to the non-confidentiality rule, on the basis of 
analysis of individual cases and the reasons advanced by the manufacturer/importer. 
Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 363
116. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) fakts, ka veikta testēšana ar
mugurkaulniekiem.

k) testi, kas veikti ar mugurkaulniekiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 364
116. panta 1. punkta k.a) apakšpunkts (jauns)

k.a) reģistrētāja nosaukums,

Or. en

Justification

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to.  We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball).

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant (Carl 
Schlyter & others).

This basic information about risks needs to be directly made available to business and the 
general public. There are no convincing arguments about the need for confidentiality of the 
additional listed information.  Withholding an applicant’s name, for example, would be 
contrary to the principle of transparency and a robust, non-corrupt system. A transparent 
system is vital to gain public confidence in the assessment of benefits and potential hazards of 
chemicals and control of their use where necessary (Jonas Sjöstedt). 

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)
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Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 365
116. panta 1. punkta k.b) apakšpunkts (jauns)

k.b) vielas ķīmiskā (-ās) struktūra (-as),

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 366
116. panta 1. punkta k.c) apakšpunkts (jauns)

k.c) kopējais vielas apjoms ES tirgū, 
pamatots uz apjoma klasēm,

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira un Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 367
116. panta 1. punkta k.d) apakšpunkts (jauns)

k.d) izmantošanas kategorijas,

Or. en
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Justification

See justification to amendment above.

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

Grozījums Nr. 368
116. panta 1. punkta k.e) apakšpunkts (jauns)

k.e) peparātu sastāvdaļu uzskaitījums,

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

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

Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 369
116. panta 1. punkta k.f) apakšpunkts (jauns)

k.f) Ķīmiskās drošības ziņojums,

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

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

Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 370
116. panta 1. punkta k.g) apakšpunkts (jauns)

k.g) vielas tonnāžas josla,



AM\565937LV.doc PE 357.825v01-00

29/50

 Ārējais tulkojums LV

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 371
116. panta 2. punkta 1. daļa

2. Šāda informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu pat tajā gadījumā, ja nav 
iesniegta deklarācija saskaņā ar 115. panta 
2. punktu:

2. Šāda informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu:

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 372
116. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) detalizēta informācija par pilnu preparāta 
sastāvu,

a) detalizēta kvantitatīva informācija par 
pilnu preparāta sastāvu,

Or. en

Justification

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund un
Riitta Myller

Grozījums Nr. 373
116. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) precīzs vielas vai preparāta lietojums, 
funkcija vai pielietojums,

svītrots

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment. 

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund un
Riitta Myller

Grozījums Nr. 374
116. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) precīza ražotās vai tirgū laistās vielas vai
preparāta tonnāža,

svītrots

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
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taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 375
116. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) saiknes starp ražotāju vai importētāju un 
viņa pakārtotajiem lietotājiem.

d) saiknes starp ražotāju vai importētāju un 
viņa pakārtotajiem lietotājiem abos piegādes 
ķēdes virzienos, ieskaitot visus tajā 
iesaistītos aģentus.

Or. it

Justification

REACH does not, as it stands, provide for confidentiality among the various agents of the 
supply chain.

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

Grozījums Nr. 376
116. panta 2. punkta d.a) apakšpunkts (jauns)

j) analītiskās metodes, ja tādas prasītas 
saskaņā ar VII vai VIII pielikumu, kas dod 
iespēju konstatēt bīstamu vielu, ja tā 
izplūdusi vidē, kā arī noteikt tiešo kaitīgo 
iedarbību uz cilvēkiem,

Or. it

Justification

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information
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Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 377
116. panta 2. punkta d.a) apakšpunkts (jauns)

d.a) konkrētā iepriekšējo ķīmiskās vielās 
reģistrētāju identitāte,

Or. en

Justification

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential.  These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical by can reveal confidential business information to competitors about the processes 
the manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes.  As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure.  While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
users go the expense of registering a separate downstream use, that use should have to be not 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration (Liam Aylward).

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property.  Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant (Avril Doyle). 

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr. 378
116. panta 2. punkta d.b) apakšpunkts (jauns)

d.b) izmantošana, ko tieši reģistrējis 
pakārtotais lietotājs.

Or. en
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Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis un Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 379
117. panta 1. apakšpunkts

Neraugoties uz 115. un 116. panta 
noteikumiem, informāciju, ko Aģentūra 
saņēmusi saskaņā ar šo regulu, var izpaust 
trešās valsts valdībai vai jebkādai 
organizācijai vai starptautiskai organizācijai 
saskaņā ar nolīgumu, kāds noslēgts starp 
Kopienu un attiecīgo trešo pusi atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
(EK) Nr. 304/20031 vai Līguma 181a. panta 
3. punktam ar nosacījumu, ka ir ievēroti abi 
šeit minētie nosacījumi:

___________________
1 OV L 63, 6.3.2003., 1. lpp.

Neraugoties uz 115. un 116. panta 
noteikumiem, informāciju, ko Aģentūra 
saņēmusi saskaņā ar šo regulu, var izpaust 
trešās valsts valdībai vai jebkādai valdības 
iestādei vai starptautiskai valdības 
organizācijai saskaņā ar nolīgumu, kāds 
noslēgts starp Kopienu un attiecīgo trešo 
pusi atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) Nr. 304/20031 vai 
Līguma 181a. panta 3. punktam ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti abi šeit minētie 
nosacījumi:
_______________
1 OV L 63, 5.12.1992., 1. lpp. 

Or. it

Justification

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI, Information (Vernola and others, Ulmer and others).

It needs to be established that cooperation applies only to national and/or international 
government bodies (Françoise Grossetête).
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis un Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 380
117. panta a) punkts

a) nolīguma mērķis ir sadarbība tiesību aktu 
ieviešanas vai pārvaldības jomā attiecībā uz 
šajā regulā minētajām ķimikālijām,

a) nolīguma mērķis ir valdības sadarbība 
tiesību aktu ieviešanas vai pārvaldības jomā 
attiecībā uz šajā regulā minētajām 
ķimikālijām,

Or. it

Justification

See justification to amendment above.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Grozījums Nr. 381
120. pants

Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē visu 
sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja tas 
uzskatāms par nepieciešamu cilvēku 
veselības un vides aizsardzības nolūkā.

Pamatojoties uz Aģentūras noteiktajām 
vadlīnijām, dalībvalstu atbildīgās iestādes 
informē visu sabiedrību par riskiem, ko rada 
vielas, ja tas uzskatāms par nepieciešamu 
cilvēku veselības un vides aizsardzības 
nolūkā.

Or. it

Justification

Information of the general public through the national competent authorities should not take 
place in an uncoordinated manner. With this in mind, the Agency should establish guidelines 
for the competent authorities  on how to inform, in which situations to inform and how to 
describe the protective measures to be taken (Marcello Vernola & others).

Firstly, information of the general public through the national competent authorities should 
not take place in an uncoordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
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authorities on how to inform, in which situations to inform and how to describe the protective 
measures to be taken (Thomas Ulmer & others). 

Guidelines should be drawn up, in order to ensure that the national authorities in the Member 
States inform the public in the same way. (Werner Langen) 

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 382
120. pants

Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē visu 
sabiedrību par riskiem, ko rada vielas, ja tas 
uzskatāms par nepieciešamu cilvēku 
veselības un vides aizsardzības nolūkā.

Sadarbībā ar Aģentūru dalībvalstu 
atbildīgās iestādes informē visu sabiedrību 
par riskiem, ko rada vielas, ja tas uzskatāms 
par nepieciešamu cilvēku veselības un vides 
aizsardzības nolūkā.

Or. fr

Justification

Coordination needs to be improved in order to avoid confusion.

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

Grozījums Nr. 383
121. pants

Atbildīgās iestādes sniedz padomus 
ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem 
lietotājiem un visām citām ieinteresētajām 
pusēm attiecībā uz viņu konkrētajiem 
pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo 
regulu papildus darbības priekšrakstu 
dokumentiem, ko Aģentūra nodrošina 
saskaņā ar 73. panta 2. punkta f) 
apakšpunktu.

Atbildīgās iestādes sniedz padomus 
ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem 
lietotājiem un visām citām ieinteresētajām 
pusēm attiecībā uz viņu konkrētajiem 
pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo 
regulu papildus darbības priekšrakstu 
dokumentiem, ko Aģentūra nodrošina 
saskaņā ar 73. panta 2. punkta f) 
apakšpunktu. Tas it īpaši aptver, bet nav 
ierobežots ar padomu maziem un vidēja 
izmēra uzņēmumiem par to, kā nodrošināt 
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šajā regulā paredzēto pienākumu izpildi.

Or. en

Justification

Specific measures to assist SMEs should be put in place. In particular SMEs may require 
special help so as to meet their obligations.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 384
122. pants

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem. 
Aģentūra ir pilnvarota pieprasīt, lai 
dalībvalstis veiktu kontroles un citas 
darbības.

Or. de

Justification

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

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

Grozījums Nr. 385
122. pants

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.

Dalībvalstis uztur oficiālas kontroles un citu 
aktivitāšu sistēmu, kāda nepieciešama 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.

Dalībvalstis pilnvaro aģentūru ierosināt
kontroles un darbības un nosaka vadlīnijas 
kontroles sistēmas saskaņošanai un 
efektivitātei.



AM\565937LV.doc PE 357.825v01-00

37/50

 Ārējais tulkojums LV

Or. it

Justification

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII, Enforcement.

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

Grozījums Nr. 386
123. panta 1. punkts

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus attiecībā 
uz sodiem, kādi piemērojami par šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
šie sodi tiek piemēroti. Paredzētajiem 
sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un 
atrunātiem. Dalībvalstis informē par šiem 
noteikumiem Komisiju ne vēlāk, kā 
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un bez kavēšanās informē 
Komisiju par jebkādiem vēlākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz Aģentūras 
sastādītajām vadlīnijām, nosaka noteikumus 
attiecībā uz sodiem, kādi piemērojami par 
šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka šie sodi tiek piemēroti. Paredzētajiem 
sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un 
atrunātiem. Dalībvalstis informē par šiem 
noteikumiem Komisiju un aģentūru ne 
vēlāk, kā astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, un bez kavēšanās 
informē Komisiju par jebkādiem vēlākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. it

Justification

To leave the system of penalties to the Member States' discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII, Enforcement.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête + Werner Langen

Grozījums Nr. 387
123. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus attiecībā 
uz sodiem, kādi piemērojami par šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
šie sodi tiek piemēroti. Paredzētajiem 
sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un 
atrunātiem. Dalībvalstis informē par šiem 
noteikumiem Komisiju ne vēlāk, kā 
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un bez kavēšanās informē 
Komisiju par jebkādiem vēlākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz Aģentūras 
sastādītajām vadlīnijām, nosaka noteikumus 
attiecībā uz sodiem, kādi piemērojami par 
šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka šie sodi tiek piemēroti. Paredzētajiem 
sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un 
atrunātiem. Dalībvalstis informē par šiem 
noteikumiem Komisiju ne vēlāk, kā 
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un bez kavēšanās informē 
Komisiju par jebkādiem vēlākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. fr

Justification

The administration of the REACH system requires harmonised implementation, and it follows 
that the penalties too should be harmonised (Françoise Grossetête).

If the system of penalties is left solely to the discretion of the Member States, this will result in 
a variety of different systems across the EU. The REACH objectives can only be achieved 
through a uniform system of penalties and uniform implementation of the provisions. (Werner 
Langen)

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 388
125. pants

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
kavēt ražot, importēt, laist tirgū vai lietot 
vielas tīrā veidā, preparātā vai izstrādājumā, 
kas ietilpst šīs regulas darbības sfērā, atbilst 
šai regulai un, ja tas ir vietā, ar Kopienas 
aktiem ir pieņemtas šīs regulas ieviešanā.

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
kavēt ražot, importēt, laist tirgū vai lietot 
vielas tīrā veidā, preparātā vai izstrādājumā, 
kas atbilstoši pamatojumam, kas minēts 
šajā regulā, atbilst šai regulai un, ja tas ir 
vietā, ar Kopienas aktiem ir pieņemtas šīs 
regulas ieviešanā.

Or. en
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Justification

Since the scope of this Regulation is so broad - covering the production as well as the sale 
and import of products, a new wording is proposed to avoid problems in relation to other 
types of legislation such as workers' health.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

Grozījums Nr. 389
125. panta 1.a punkts (jauns)

1.a 1. punkts neskar dalībvalstu tiesības 
uzturēt vai ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus atbilstoši Kopienas tiesību 
aktiem par darba ņēmēju aizsardzību, ja 
ķīmiskās drošības novērtējums vielas 
lietošanai nav veikts atbilstoši šai regulai.

Or. de

Justification

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 390
128. pants

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā II pielikuma sākumā un III 
pielikuma sākumā ievieto iedaļas, kas 
paredz objektīvus kritērijus vielu un/vai 
vielu grupu atbrīvojumiem.
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Or. en

Justification

The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Grozījumu iesniedza Chris Davies + Thomas Ulmer sabeth Jeggle

Grozījums Nr. 391
128. pants

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.

Tiklīdz Eiropas Centra Alternatīvo metožu 
apstiprināšanai (ECVAM) Zinātniskā 
padomdevēja komiteja uzskata, ka 
alternatīva testa metode ir zinātniski derīga 
un gatava, lai to normatīvi apstiprinātu, 
ECVAM sastāda priekšlikumu, lai uzlabotu 
testu metodes X pielikumā un informācijas 
prasības saskaņā ar, attiecīgi, V līdz 
VIII pielikumu, un iesniedz šo 
priekšlikumu Komitejai, kas minēta 
130. panta 1. punktā. 

Or. en

Justification

Validated alternative test methods should be included in the Regulation without delay to 
prevent animal testing.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 392
131. pants
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Pārejas pasākumi attiecībā uz Aģentūru Aģentūras izveidošanas sagatavošana
1. Komisija pilda Aģentūras funkcijas laika 
periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, līdz 
šīs funkcijas tiek nodotas Aģentūrai, kā 
noteikts 3. punktā. 

1. Komisija piešķir atbalstu, kas vajadzīgs 
Aģentūras izveidošanai.

Jo īpaši Komisija Aģentūras vārdā var 
iecelt personālu un noslēgt līgumus, 
izmantojot Aģentūrai piešķirto budžetu. Tas 
sevī ietver tās personas iecelšanu, kura 
pilda izpilddirektora funkcijas, līdz 
Aģentūras valde ieceļ izpilddirektoru 
saskaņā ar 80. pantu.

Šajā nolūkā līdz brīdim, kad Izpilddirektors 
sāk pildīt savus pienākumus pēc tam, kad 
viņu ieceļ Aģentūras valde saskaņā ar 
80. pantu, Komisija Aģentūras vārdā, 
izmantojot tai piešķirto budžetu, var

a) iecelt personālu, ieskaitot personas, kas 
uz laiku veic Izpilddirektora funkcijas, un
b) slēgt citus līgumus. 

18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Aģentūras izpilddirektors informē 
Komisiju, ka Aģentūra ir gatava uzņemties 
savas funkcijas saskaņā ar šo regulu.

svītrots

Divu mēnešu laikā pēc 2. pantā minētā 
paziņojuma vai 18 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk, Komisija nodod šīs funkcijas 
Aģentūrai.

svītrots

Or. en

Justification

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings (linked to article 137).

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

Grozījums Nr. 393
133. panta 1. punkts
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1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai vai arī ir pakļautas reģistrācijai, 
taču tiek ražotas vai importētas apmērā, kas 
ir mazāks par 10 tonnām vienā gadā.
Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var izvērst šīs saistības.

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai vai arī ir pakļautas ierobežotai 
reģistrācijai saskaņā ar 4. nodaļas II 
sadaļu. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisija saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru var izvērst šīs saistības.

Or. de

Justification

Should be seen in connection with the amendment to the first subparagraph of Article 13(1). It 
is also proposed that a review should be carried out regarding whether the obligation to 
produce a chemical safety assessment and a chemical safety report should be extended to 
include certain types of isolated intermediates.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 394
133. panta 1. punkts

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai vai arī ir pakļautas reģistrācijai, 
taču tiek ražotas vai importētas apmērā, kas 
ir mazāks par 10 tonnām vienā gadā. 
Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var izvērst šīs saistības.

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai, vai mazāk nozīmīgas vielas, 
kas ir pakļautas reģistrācijai, taču tiek 
ražotas vai importētas apmērā, kas ir mazāks 
par 10 tonnām vienā gadā. Pamatojoties uz 
šo pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar 130. 
panta 3. punktā paredzēto procedūru var 
izvērst šīs saistības.

Or. nl
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Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas un Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 395
133. panta 1. punkts

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai vai arī ir pakļautas 
reģistrācijai, taču tiek ražotas vai 
importētas apmērā, kas ir mazāks par 10 
tonnām vienā gadā. Pamatojoties uz šo 
pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru var izvērst šīs 
saistības.

1. Sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija to pārskata, ņemot vērā saistību 
piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās drošības 
novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts 
reģistrācijai. Pamatojoties uz šo 
pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru var izvērst šīs 
saistības.

Or. en

Justification

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

The deletion is linked to the amendment on Article 13 by the same authors, which  makes 
chemical safety assessments compulsory for all substances subject to registration, and not 
just for those above 10 tonnes. If chemical safety assessments are compulsory for all 
substances subject to registration from, there is no need anymore to include such substances 
in a review clause. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 396
133. panta 2. punkts, ievada daļa

2. Komisija var pielāgot 14. un 37. pantu 2. Komisija pielāgo 14. un 37. pantu saskaņā 
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saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru, kolīdz var izveidot praktiski 
iespējamu un rentablu veidu, kā izvēlēties 
polimērus reģistrēšanai, pamatojoties uz 
stabiliem tehniskiem un derīgiem 
zinātniskiem kritērijiem, un pēc pārskata 
publicēšanas par sekojošo:

ar 130. panta 3. punktā paredzēto procedūru, 
kolīdz var izveidot praktiski iespējamu, bet 
ne vēlāk kā 6 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, un rentablu veidu, kā 
izvēlēties polimērus reģistrēšanai, 
pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un 
derīgiem zinātniskiem kritērijiem, un pēc 
pārskata publicēšanas par sekojošo:

Or. en

Justification

During their lifecycle polymers enter the environment in many ways, while they and their 
degradation products may be harmful to human health or the environment. In order not to 
overburden the system, a 6-year period to elaborate an efficient strategy and to start is 
proposed.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 396a
133. panta 3. punkts

3. 114. panta 3. punktā minētajā pārskatā par 
pieredzi, kāda iegūta šīs regulas darbības 
gaitā, iekļauj prasību pārskatīšanu attiecībā 
uz to vielu reģistrāciju, ko ražo vai importē 
tikai apjomā, sākot no 1 tonnas, bet mazāk 
par 10 tonnām vienā gadā uz vienu 
ražotāju vai importētāju.

3. 114. panta 3. punktā minētajā pārskatā par 
pieredzi, kāda iegūta šīs regulas darbības 
gaitā, iekļauj informācijas prasību 
pārskatīšanu attiecībā uz vielu reģistrāciju.

Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var mainīt prasības attiecībā uz 
informāciju, kas norādītas V pielikumā par 
vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai 
lielākā apmērā līdz pat 10 tonnām vienā 
gadā uz vienu ražotāju vai importētāju, 
ņemot vērā jaunāko izstrādi, piemēram,
attiecībā uz alternatīvo testēšanu un 
(kvantitatīvajām) struktūraktīvajām 
attiecībām ((Q)SARs).

Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var mainīt prasības attiecībā uz
informāciju, kas norādītas V līdz VIII 
pielikumā, lai ņemtu vērā jaunāko izstrādi, 
jo īpaši attiecībā uz alternatīvo testēšanu un 
(kvantitatīvajām) struktūraktīvajām 
attiecībām ((Q)SARs).

Or. en
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Justification

As opposed to the number of animal tests currently listed in Annexes VI to VIII, Annex V 
contains only one vertebrate animal test. Therefore a review of the information requirements 
of all relevant Annexes with the purpose of taking into account the latest developments with 
regard to alternative testing and QSARs is considerably more relevant and should be 
included.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 397
133. panta 3. punkts

3. 114. panta 3. punktā minētajā pārskatā par 
pieredzi, kāda iegūta šīs regulas darbības 
gaitā, iekļauj prasību pārskatīšanu attiecībā 
uz to vielu reģistrāciju, ko ražo vai importē 
tikai apjomā, sākot no 1 tonnas, bet mazāk 
par 10 tonnām vienā gadā uz vienu ražotāju 
vai importētāju.

3. 114. panta 3. punktā minētajā pārskatā par 
pieredzi, kāda iegūta šīs regulas darbības 
gaitā, iekļauj prasību pārskatīšanu attiecībā 
uz to mazāk nozīmīgu vielu reģistrāciju, ko 
ražo vai importē tikai apjomā, sākot no 1 
tonnas, bet mazāk par 10 tonnām vienā gadā 
uz vienu ražotāju vai importētāju.

Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var mainīt prasības attiecībā uz 
informāciju, kas norādītas V pielikumā par 
vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai 
lielākā apmērā līdz pat 10 tonnām vienā 
gadā uz vienu ražotāju vai importētāju, 
ņemot vērā jaunāko izstrādi, piemēram, 
attiecībā uz alternatīvo testēšanu un 
(kvantitatīvajām) struktūraktīvajām 
attiecībām ((Q)SARs).

Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija 
saskaņā ar 130. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru var mainīt prasības attiecībā uz 
informāciju, kas norādītas V pielikumā par 
mazāk nozīmīgām vielām, ko ražo vai 
importē 1 tonnas vai lielākā apmērā līdz pat 
10 tonnām vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
importētāju, ņemot vērā jaunāko izstrādi, 
piemēram, attiecībā uz alternatīvo testēšanu 
un (kvantitatīvajām) struktūraktīvajām 
attiecībām ((Q)SARs).

Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball + Chris Davies un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 398
133. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija izvērtē 6. panta darbību, 
ņemot vērā vadlīniju un paziņošanas 
apjomu un nozīmi, lai iekļautu vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548 klasificētas kā 
bīstamas.

Or. en

Justification

The review after 7 years will provide the basis for assessing the information registered and 
notified into the REACH system. Drawing upon the knowledge base it will be taking the
workable approach forward in estimating the need to extend the scope of Article 6 as well as 
identifying certain product categories where the use of authorised chemicals can be removed 
such as the RoHS Directive.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Grozījums Nr. 399
135. pants

Direktīvas 1999/45/EK 14. pants ir svītrots. Direktīvas 1999/45/EK 14. pants ir svītrots. 
Direktīvu 1999/45/EK groza, lai 
nodrošinātu, ka patērētājiem tiek sniegta 
informācija, kas vajadzīga, lai veiktu 
atbilstošus pasākumus vielu un preparātu 
drošai lietošanai.

Or. en

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, and preparations containing chemicals safely and effectively.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 400
137. panta 2. punkts

2. II un XII sadaļu piemēro, sākot no 2. II, V, VI, VII un X sadaļu piemēro, sākot 
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sešdesmitās dienas pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

no dienas, kas ir 18 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. III sadaļu piemēro, sākot no 
dienas, kas ir 12 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

This amendment is necessary to set up REACH. To allow the Agency to be properly 
established and ready to perform its operational tasks, the application of the Regulation will 
be generally divided into two stages: the Articles allowing the establishment of the Agency 
and provisions which do not involve the Agency will have to be applied first. Obligations 
which involve a functioning Agency can only be applied after the Agency is ready. For the 
establishment of the Agency, 18 months are foreseen. The changed date of application of 
some titles of the Regulation will require corresponding changes in other specific Articles of 
the proposal where they  refer to the entry into force of the Regulation. (Linked to article 131)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 401
137. panta 5. punkts

5. 44., 45. un 46. pantu piemēro, sākot no 
dienas, kas ir 2 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

5. 44., 45. un 46. pantu piemēro, sākot no 
dienas, kas ir 3 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Grozījumu iesniedza John Bowis un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 402
137. pants 5.a punkts (jauns)

5.a REACH piemēro metāliem 
sakausējumos tikai pēc tam, kad tiek 
pieņemta gan
a) īpaša metode sakausējumu klasifikācijai 
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saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK, gan
b) sakausējumu klasifikācija saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo 
saskaņoto Ķīmisko vielu klasifikācijas un 
marķējuma sistēmu.

Or. en

Justification

Recital 10 of the Dangerous Preparations directive (1999/45/EC) states that the Commission 
will develop further guidance on alloys but no initiative or progress has been made so far.  To 
ensure future consistency it would seem sensible to exclude metals used in alloys until proper 
guidance is developed under the ongoing revision of the Dangerous Preparations Directive 
and the implementation of the GHS system in EU law.


