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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1046
I PIELIKUMA 0. daļas 0.2 punkts

0.2. Ķīmiskās drošības novērtējums attiecās 
uz visiem noteiktajiem lietošanas veidiem. 
Pašam ir jāapsver vielas izmantojums (tai 
skaitā visi galvenie piesārņojuma veidi un 
piedevas) preparātā vai priekšmetā. 
Novērtējums attiecās uz visām vielas 
pastāvēšanas stadijām, kā to definē zināmie 
pielietojumi. Ķīmiskās drošības novērtējumu 
balsta uz potenciālā vielas apgrieztā efekta 
salīdzināšanu ar zināmu vai pietiekami 
paredzamu vielas bīstamības līmeni attiecībā 
uz cilvēku un/vai vidi.

0.2 Ķīmiskās drošības novērtējums attiecās 
uz visiem noteiktajiem lietošanas veidiem 
gadījumos, kad vielas apjoms ir 1 vai 
vairākas tonnas gadā. Pašam ir jāapsver 
vielas izmantojums (tai skaitā visi galvenie 
piesārņojuma veidi un piedevas) preparātā 
vai priekšmetā. Novērtējums attiecās uz 
visām vielas pastāvēšanas stadijām (tai 
skaitā atkritumu fāze, neskatoties uz šīs 
Regulas 2. panta 1. punkta d) daļu) , kā to 
definē zināmie pielietojumi. Ķīmiskās 
drošības novērtējumu balsta uz potenciālā 
vielas apgrieztā efekta salīdzināšanu ar 
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zināmu vai pietiekami paredzamu vielas 
bīstamības līmeni attiecībā uz cilvēku un/vai 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Sk. 2. panta 1. punkta e) daļas vai 13. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 1047
I PIELIKUMA 0. daļas 0.4 punkta 4. apakšpunkts

Ja ražotājs vai importētājs uzskata, ka viņa 
ķīmiskās drošības novērtējuma izstrādāšanā 
ir nepieciešama turpmāka informācija un ka 
šo informāciju iespējams iegūt, tikai veicot 
testus saskaņā ar VII vai VIII pielikumu, 
izmantojot testos mugurkaulniekus, viņš 
iesniedz testēšanas stratēģijas priekšlikumu, 
paskaidrojot, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama, un protokolē to 
attiecīgā ķīmiskās drošības ziņojuma punktā. 
Gaidot uz turpmākās testēšanas rezultātiem, 
viņš protokolē riska pārvaldības pasākumus, 
ko ir ievietojis savā ķīmiskās drošības 
ziņojumā. 

Ja ražotājs vai importētājs uzskata, ka viņa 
ķīmiskās drošības novērtējuma izstrādāšanā 
ir nepieciešama turpmāka informācija un ka 
šo informāciju iespējams iegūt, tikai veicot 
testus saskaņā ar VI, VII vai VIII pielikumu, 
izmantojot testos mugurkaulniekus, viņš 
iesniedz testēšanas stratēģijas priekšlikumu, 
paskaidrojot, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama, un protokolē to 
attiecīgā ķīmiskās drošības ziņojuma punktā. 
Gaidot uz turpmākās testēšanas rezultātiem, 
viņš protokolē riska pārvaldības pasākumus, 
ko ir ievietojis savā ķīmiskās drošības 
ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47. apsvēruma un 11. panta 1. punkta grozījumu. Lai novērstu testu veikšanu ar 
dzīvniekiem un ietaupītu rūpnieciskās izmaksas, un tā kā dati par testiem ar dzīvniekiem ir 
jānodrošina tikai tad, ja tas nepieciešams vielas drošības novērtējumam, ir jāiesniedz arī 
priekšlikums veikt testu ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu informāciju, kas norādīta VI 
pielikumā.
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 1048
I PIELIKUMA 0. daļas 0.5 punkta 2. apakšpunkts

Ja 1. – 4. darbības rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst klasifikācijas kritērijiem, lai to 
klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK, vai 
novērtē tos kā PBT vai vPvB, ķīmiskās 
drošības novērtējumā jāapskata arī šādas 
darbības:

Ja 1. – 4. darbības rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst klasifikācijas kritērijiem, lai to 
klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK, vai 
novērtē tos kā PBT vai vPvB vai ir cits 
pamatots iemesls uztraukumam, ķīmiskās 
drošības novērtējumā jāapskata arī šādas 
darbības:

Or. en

Pamatojums

Nav saprātīgi automātiski iznīcināt riska novērtējumus un riska raksturojumus vielām, kas 
netiks klasificētas vai, kas nav stabilas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas/ ļoti stabilas un 
ļoti bioakumulatīvas, kā tas ierosināts. Tas nav saskaņā ar riska novērtējuma principiem, kas 
ir REACH priekšlikumu pamatā. Piemēram, liela apjoma bīstamība vielām, kuras lieto lokāli 
lielos apjomos, var ietekmēt vietējo vidi pat, ja viela neatbilst prasībām, pēc kurām to varētu 
klasificēt kā videi bīstamu. Saskaņā ar vienu no toksikoloģijas pamatprincipiem, tieši 
bīstamības apjoms nosaka, vai būs kāda ietekme. To nevajadzētu ignorēt. 

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

Grozījums Nr. 1049
I PIELIKUMA 1. daļas 1.0.2.punkts

1.0.2. Cilvēku veselības apdraudējuma 
novērtējumā jāizskata šādas potenciālo 
ietekmju grupas: (1) toksikokinētika, 
metabolisms un izplatība, (2) akūtās 
ietekmes (akūta toksicitāte, kairinājums un 
kodīgums), (3) sensibilizācija, (4) atkārtota 
toksicitātes deva un (5) CMR ietekmes 
(kancerogenitāte, mutagenitāte un 
reprodukcijas toksicitāte). Pamatojoties uz 
visu pieejamo informāciju, pēc 
nepieciešamības izskata pārējās ietekmes. 

1.0.2. Cilvēku veselības apdraudējuma 
novērtējumā jāizskata šādas potenciālo 
ietekmju grupas: (1) toksikokinētika, 
metabolisms un izplatība, (2) akūtās 
ietekmes (akūta toksicitāte, kairinājums un 
kodīgums), (3) sensibilizācija, (4) atkārtota 
toksicitātes deva un (5) CMR ietekmes 
(kancerogenitāte, mutagenitāte un 
reprodukcijas toksicitāte), šim mērķim 
izmantojot testus un SAKS modeļus, ko 
apstiprinājusi Aģentūra. Pamatojoties uz 
visu pieejamo informāciju, pēc 
nepieciešamības izskata pārējās ietekmes.
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Or. es

Pamatojums

Ja mazie un vidējie uzņēmumi izmantotu apstiprinātos testus un modeļus, tas nodrošinātu 
augstāku tiesisko noteiktību un veicinātu prioritāro izlases procedūru darbību, kas novērstu 
iespējamās neprecizitātes.

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

Grozījums Nr. 1050
I PIELIKUMA 1. daļas 1.4.1. punkts

1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības 
rezultātiem, vielai nosaka izzināto 
beziedarbības līmeni (-us), atspoguļojot 
iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības 
ilgumu un biežumu. Ja kaitīgās iedarbības 
scenārijs (-i) to attaisno, var būt pietiekami 
ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā 
pieejamos datus un iedarbības scenāriju (-us) 
ķīmiskās drošības ziņojuma 5. iedaļā, var būt 
nepieciešams noteikt dažādus DNELs katrai 
atsevišķai konkrētai cilvēku grupai 
(piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību –
paļauti cilvēki) un, iespējams, dažām 
apakšgrupām (piemēram, bērni, 
grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības 
ceļiem. Jāsniedz pilnīgs pamatojums, 
norādot, inter alia, izmantoto datu izvēli, 
iedarbības ceļu (orāli, dermāli, inhalējot) un 
iedarbības ilgumu un biežumu attiecībā uz to 
vielu, kurai ir derīgs DNEL. Ja, visticamāk, 
būs vairāk par vienu iedarbības ceļu, tad 
DNEL nosaka katram iedarbības ceļam, kā arī 
iedarbībai, visus ceļus apvienojot. Nosakot 
DNEL, inter alia, jāņem vērā šādi faktori:

1.4.1. Pamatojoties uz 1. – 3. darbības 
rezultātiem, vielai nosaka izzināto 
beziedarbības līmeni (-us), atspoguļojot 
iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības 
ilgumu un biežumu. Ja kaitīgās iedarbības 
scenārijs (-i) to attaisno, var būt pietiekami 
ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot vērā 
pieejamos datus un iedarbības scenāriju (-us) 
ķīmiskās drošības ziņojuma 5. iedaļā, var būt
nepieciešams noteikt dažādus DNELs katrai 
atsevišķai konkrētai cilvēku grupai 
(piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību –
paļauti cilvēki) un, iespējams, dažām 
apakšgrupām (piemēram, bērni, grūtnieces) 
un sabiedriski neaizsargātajām grupām un 
atšķirīgiem iedarbības ceļiem. Jāsniedz 
pilnīgs pamatojums, norādot, inter alia, 
izmantoto datu izvēli, iedarbības ceļu (orāli, 
dermāli, inhalējot) un iedarbības ilgumu un 
biežumu attiecībā uz to vielu, kurai ir derīgs 
DNEL. Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu 
iedarbības ceļu, tad DNEL nosaka katram 
iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai, visus 
ceļus apvienojot. Nosakot DNEL, inter alia, 
jāņem vērā šādi faktori:

i) nenoteiktība, ko, citu faktoru starpā, rada 
testālo datu dažādība, kā arī intra- un inter-
paraugu dažādība;

i) nenoteiktība, ko, citu faktoru starpā, rada 
testālo datu dažādība, kā arī intra- un inter-
paraugu dažādība;

ii) ietekmes raksturs un smagums; ii) ietekmes raksturs un smagums;
iii) cilvēku grupa, uz kuru attiecas iedarbības 
kvantitatīvā un/vai kvalitatīvā informācija.

iii) cilvēku grupa, uz kuru attiecas iedarbības 
kvantitatīvā un/vai kvalitatīvā informācija.
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iii a) neaizsargāto cilvēku grupu īpašā 
uzņēmība;
iii b) jebkādas norādes uz nestandarta 
ietekmi, jo īpaši gadījumos, kad ietekmes 
veids paliek nezināms vai ir nepietiekami 
raksturots;
iii c) iespējama blakusiedarbība uz citām 
ķimikālijām;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments uzskatīja, ka „aizsargājot bērnu veselību pret ar vidi saistītām slimībām, 
sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ar mērķi nodrošināt adekvātu cilvēku un ekonomisko attīstību” 
(Paulsen Ziņojums par Eiropas Vides un veselības stratēģiju) un lūdza izstrādāt īpašus 
aizliegumus ķimikālijām augsta riska apdzīvotības sektoros (Ries Ziņojums par Eiropas vides 
un veselības rīcības plānu) . REACH vienmēr rēķinās ar neaizsargāto cilvēku grupu 
interesēm. (Schlyter un citi)

2005. gada 23. februārī Eiropas Parlaments pieņēma Rezolūciju Par Eiropas vides un 
veselības rīcības plānu 2004. – 2010. gadam (A6-0008/2005 ), kurā tas aicināja Komisiju 
nodrošināt, ka visiem uzsāktajiem riska novērtējumiem jo īpaši ir jāattiecas uz embriju, 
zīdaiņu un bērnu veselību gadījumos, kad šīs neaizsargātās grupas ir jo īpaši apdraudētas. 
(Frédérique Ries un citi)

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Grozījums Nr. 1051
I PIELIKUMA 1. daļas1.4.1 punkta iii) a), b), c), d) daļas (jauns)

iii a) neaizsargāto cilvēku grupu īpašā 
uzņēmība;
iii b) jebkādas norādes uz nestandarta 
ietekmi, jo īpaši gadījumos, kad ietekmes 
veids paliek nezināms vai ir nepietiekami 
raksturots;
iii c) iespējama blakusiedarbība uz citām 
ķimikālijām;
iii d) neskaidrības, kas saistītas ar datu 
kvalitāti un datu bāzes vispārējo 
konfidencialitāti;

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlaments ir norādījis, ka” pašreizējās riska novērtējuma metodoloģijas īpaši 
neattiecās uz embrijiem, zīdaiņiem un bērniem, un uz dažādām iedarbības īpašībām, kas 
pastāv apdzīvotās vietās” saskaņā ar REACH priekšlikumu (Ziņojums par Eiropas vides un 
veselības stratēģiju A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1052
I PIELIKUMA 4. daļas 4.2 punkts (2. etaps)

Ja viela atbilst kritērijiem, tad jāveic 
emisijas raksturošana, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā. Jo īpaši tajā jāietver izvērtējums 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu 
laikā dažādos vides sektoros atbrīvotās 
vielas daudzumu, kā arī iespējamos ceļus, pa 
kādiem cilvēki un vide saņem vielas 
apdraudējumu. 

Ja viela atbilst kritērijiem, tad jāveic 
emisijas raksturošana, ietverot attiecīgās 
iedarbības novērtējuma daļas, kā aprakstīts 
5. iedaļā. Jo īpaši tajā jāietver izvērtējums 
attiecībā uz visu ražotāja vai importētāja 
veikto darbību un visu noteikto lietojumu 
laikā dažādos vides sektoros atbrīvotās 
vielas daudzumu, kuru apjoms ir 1 un 
vairākas tonnas gadā, kā arī iespējamos 
ceļus, pa kādiem cilvēki un vide saņem 
vielas apdraudējumu. 

Or. en

Pamatojums

Skatīt 13. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1053
I PIELIKUMA 5. daļas 5.1.1. punkta 1. apakšpunkts

5.1.1. Iedarbības scenārijus izstrādā 
ražošanai Kopienā, ražotāja un importētāja 
pašu lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem.

5.1.1. Iedarbības scenārijus izstrādā 
ražošanai Kopienā, ražotāja un importētāja 
pašu lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem, kuru apjoms ir 1 un vairākas 
tonnas gadā.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 13. panta grozījumu.

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

Grozījums Nr. 1054
I PIELIKUMA 5. daļas 5.1.1 punkts 

5.1.1 Iedarbības scenārijus izstrādā ražošanai 
Kopienā, ražotāja un importētāja pašu 
lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem. Iedarbības scenārijs ir 
nosacījumu kopums, kas raksturo, kā vielu 
ražo vai lieto tās dzīves cikla laikā un kā 
ražotājs vai importētājs kontrolē vai iesaka 
pakārtotajiem lietotājiem kontrolēt iedarbību 
uz cilvēkiem un apkārtējo vidi. Šie 
iedarbības scenāriji var būt ar tik plašu 
diapazonu vai tik specifiski, cik tas ir 
nepieciešams. Iedarbības scenāriju ievieto 
ķīmiskās drošības ziņojuma attiecīgajā 
punktā un apkopo drošības datu lapas 
pielikumā, izmantojot atbilstošu īsu 
nosaukumu un sniedzot īsumā vispārēju 
lietojuma aprakstu. Jo īpaši iedarbības 
scenārijā, kur tas ir vietā, iekļauj šādus 
aprakstus:

5.1.1 Iedarbības scenārijus izstrādā ražošanai 
Kopienā, ražotāja un importētāja pašu 
lietojumam un visiem noteiktajiem 
lietojumiem kā tas noteikts 3. panta 25. 
punktā. Iedarbības scenārijs ir nosacījumu 
kopums, kas raksturo, kā vielu ražo vai lieto 
tās dzīves cikla laikā un kā ražotājs vai 
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotajiem 
lietotājiem kontrolēt iedarbību uz cilvēkiem 
un apkārtējo vidi. Šie iedarbības scenāriji
var būt klasificēti saskaņā ar definīciju, kas 
noteikta 3. panta 30. punktā un var būt ar 
tik plašu diapazonu vai tik specifiski, cik tas 
ir nepieciešams. Iedarbības scenāriju ievieto 
ķīmiskās drošības ziņojuma attiecīgajā 
punktā un apkopo drošības datu lapas 
pielikumā, izmantojot atbilstošu īsu 
nosaukumu un sniedzot īsumā vispārēju 
lietojuma aprakstu. Jo īpaši iedarbības 
scenārijā, kur tas ir vietā, iekļauj šādus 
aprakstus:

Or. de

Pamatojums

Izmantojamības un bīstamības kategorijas strukturē tā, lai būtu iespējams aprakstīt visus 
noteiktos izmantošanas tipus apvienojot saistītos elementus. Viņi apvieno īpašas bīstamas 
situācijas un apraksta visus nosacījumus, kas nosaka bīstamības pakāpi.

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

Grozījums Nr. 1055
I PIELIKUMA 5. daļas 5.2.6 punkts (jauns) 
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Pamatoti iedarbības līmeņa novērtējumi 
var būt vienkāršoti izmantojot īpašus IT 
instrumentus, tai skaitā, kad tas ir 
iespējams, īpaši šajā sektorā izmantojamus 
IT instrumentus.  

Or. de

Pamatojums

Lai palīdzētu MVU tikt galā ar pienākumiem, īpaši un specifiski IT instrumenti, lai novērtētu 
pašreizējo ietekmi vai to, kāda tā var attīstīties.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 1056
I PIELIKUMA 6. daļas 6.5. punkta 2. apakšpunkts

Attiecībā uz vielām, kas atbilst PBT un vPvB
kritērijiem, ražotājs vai importētājs izmanto 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar 5. iedaļā 
minēto 2. darbību, ieviešot savā ražotnē un 
iesakot pakārtotajiem lietotājiem riska 
pārvaldības pasākumus, kas līdz 
minimumam samazina iedarbību uz 
cilvēkiem un apkārtējo vidi.

Attiecībā uz CMR vielām, kam nav noteikta 
iedarbības līmeņa un vielām, kas atbilst 
PBT un vPvB kritērijiem, ražotājs vai 
importētājs izmanto informāciju, kas iegūta 
saskaņā ar 5. iedaļā minēto 2. darbību, 
ieviešot savā ražotnē un iesakot 
pakārtotajiem lietotājiem riska pārvaldības 
pasākumus, kas līdz minimumam samazina 
iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo vidi.

Or. en

Pamatojums

I pielikuma 6.4 punktā ir definēta ietekmes scenārija ”adekvāta kontrole”. Vielām, kam nav 
iedarbības līmeņa vai, kas ieguvušas bezefekta līmeni veic kvalitatīvu novērtējumu, dotajā 
iedarbības scenārijā norādot iespējamo ietekmi. Attiecībā uz vielām, kas atbilst PBT un vPvB
kritērijiem, informāciju par riska samazināšanas pasākumiem, kas iegūta no iedarbības 
novērtējuma izmanto, lai mazinātu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. 

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

Grozījums Nr. 1057
I PIELIKUMA 7. daļas tabulas A, -1. daļa (jauna) 
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-1.(jauna) Lietojuma un ietverto iedarbību 
kategoriju apraksts.

Or. de

Pamatojums

Lietojums un iedarbības kategorijas ir galvenie strukturētas informācijas nodošanas līdzekļi 
par riska pārvaldīšanas pasākumiem, iedarbības mērķa līmeni (piem., DNEL, PNEC) un 
lietošanas apstākļiem dažādos ekonomisko procesu posmos. Tie atbalsta ekonomiskos 
operatorus un drošības datu lapu izstrādāšanu pirmajam pakārtotajam lietotājam.

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

Grozījums Nr. 1058
I a PIELIKUMA 1. daļas 1.2. punkta 1. apakšpunkts

Norāda visus zināmos vielas vai preparāta 
lietošanas veidus. Ja iespējamo lietošanas 
veidu ir daudz, jāuzskaita tikai svarīgākie 
vai parastākie. Būtu jāsniedz arī īss apraksts 
par to, kas viela vai preparāts faktiski ir, 
piemēram, ugunsdzēšanas līdzeklis, 
antioksidants u. c.

Norāda visus zināmos vielas vai preparāta 
lietošanas veidus. (svītrojums) Būtu jāsniedz 
arī īss apraksts par to, kas viela vai preparāts 
faktiski ir, piemēram, ugunsdzēšanas 
līdzeklis, antioksidants u. c.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts ar mērķi aizliegt neparastāko lietojumu, līdz ar to arī nevajdzīgu 
papildus reģistrēšanu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 1059
I a PIELIKUMA 3. daļas 3.3.a punkts (jauns)

3.3.a Preparātiem, kas neatbilst 3.2 un 3.3 
punkta prasībām un kam PNEC līmenis 
lietotājām vielām ir zemāks par 500 
µg/litru, pakārtoto lietotāju informē par 
vielas kvantitāti, biodegradāciju 
(izdalīšanos) un logPOW saskaņā ar 34. un 
35. pantu.
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Or. en

Pamatojums

Viela var lietošanas laikā būt bīstama, ja pakārtotajam lietotājam ir “vāja” attīrīšanas 
sistēma un vielas PNEC ir zemāks par 500 µg/l. Tās ir nozīmīgas vielu īpašības, par kurām 
informē pakārtoto lietotāju gadījumā, ja viņam jāizstrādā iedarbības novērtējums un ķīmiskās 
drošības ziņojums saskaņā ar 34. un 35. pantu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Grozījums Nr.1060
I aa PIELIKUMS (jauns)

I aa pielikums (jauns)
Lietošanas un iedarbības kategorijas (UEC)

Reģistrējot vielu saskaņā ar 9. pantu vai veicot tās pirmsreģistrāciju saskaņā ar 26. pantu, 
vielas ražotājs vai importētājs papildus datiem par vielas izmantošanu paredzētajiem 
mērķiem, iesniedz šādu informāciju:

1. Datus par izmantošanas kategorijām:

1.1 Ražošana saskaņā ar šādiem noteikumiem: 
augsti pieredzes standarti 
augsti uzraudzības standarti 
augsti tehnisko pasākumu standarti

1.2 Profesionālā - saskaņā ar šādiem noteikumiem: 
dažādi kompetences standarti 
zems uzraudzības standarts
zems tehnisko pasākumu standarts

1.3 Lietošana pakārtoto patērētāju vajadzībām /privātām vajadzībām saskaņā ar šādiem 
noteikumiem: 
zems kompetences standarts
bez uzraudzības
nav tehnisku vai personālu aizsardzības pasākumu 
jūtīgākās cilvēku grupas, piem., bērni un vecāki cilvēki

2. Dati par iedarbības kategorijām:
iedarbības iedalīšana kategorijās saskaņā ar

2.1 būtiski veidi, kā to uzņem cilvēks:
2.1.1. caur muti,
2.1.2 elpojot,
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2.1.3 caur ādu

2.2 veidi, kā nokļūst vidē:
2.2.1 gaiss,
2.2.2 ūdens,
2.2.3 augsne,
2.2.4 flora un fauna

2.3 iedarbības ilgums un biežums:
2.3.1 vienreizēja,
2.3.2 īsa,
2.3.3 periodiska,
2.3.4 ilgtermiņa.

3. Lietošana un iedarbības kategorijas reģistrācijai vai pirmsreģistrācijai ir iegūtas 
izmantojot datu kombinācijas, kas saistītas ar 2. pantu. Aģentūra var norādīt formātu 
saskaņā ar 108. pantu.

Or. de

Pamatojums

Lietošanas un iedarbības kategorijas forma izmantojot formātu, kas norādīts 108. pantā, 
nodrošinās pakārtoto lietotāju ar daudzpusīgu informāciju par iedarbības kategorijām, 
ierobežoto vērtību un pamācošiem drošības pasākumiem, lai veicinātu ierobežoto vērtību, 
kurai jābūt atbilstīgai. Tādējādi, sagatavojot savu īpašo UEC izmantojumu, vielas pakārtotais 
lietotājs var pārliecināties: 

- vai viņa pielietojums atbilst vienam vai vairākiem UEC,
- vai viņam nepieciešams mainīt bīstamības novērtējumu,
- vai viņam jāveic pasākumi, un kādi.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr.1061
I b PIELIKUMS

I b PIELIKUMS
PREPARĀTU ĶĪMISKĀS DROŠĪBAS 

NOVĒRTĒJUMS

Šis PIELIKUMS ir svītrots

Or. en
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Pamatojums

1.b pielikums par preparātu ķīmisko drošību ir jāizsvītro. Iemesls ir pārāk zemais zinātniskais 
pamatojums un ierosināto noteikumu praktiska pielietošana būtu pārāk sarežģīta. Ķīmiskās 
drošības ziņojums par vienu vielu ir daudz vairāk kā taisnīgs uzdevums, kas jāizpilda. 
Preparāti ir vielu mikstūras un te ierosinātā metodika nav pietiekami ticama. Svītrojuma 
rezultāts būs tāds, ka tiks izmantotas konvencionālas metodes.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr.1062
I b PIELIKUMS

Preparāta ķīmiskās drošības novērtējumu 
veic saskaņā ar I pielikumu, ievērojot šādas 
modifikācijas:

Preparāta ķīmiskās drošības novērtējumu, 
izņemot gadījumus, kad vielas ir izslēgtas 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu, veic 
saskaņā ar I pielikumu, ievērojot šādas 
modifikācijas:

Or. de

Pamatojums

Preparātu drošības novērtējumos, vienīgā nozīmīgā informācija ir tā, kas saistīta ar vielām, 
kuras pārsniedz noteiktu minimālo koncentrācijas apjomu. Saskaņā ar 13. panta 2. punktu, 
ķīmiskās drošības novērtējums nav jāveic vielai, kas atrodas preparātā, ja vielas 
koncentrācija preparātā ir mazāka par a) - e) apakšpunktos norādīto apjomu. Lielākas 
skaidrības nolūkos I b PIELIKUMĀ „Preparātu ķīmiskās drošības novērtējums” jāievieto 
attiecīgi norādījumi, jo tādi formulējumi kā, piemēram, „katra preparāta viela” vai „visas 
vielas preparātā” I b pielikumā ir maldinoši.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1063
I b a PIELIKUMS (jauns)

I b a PIELIKUMS (jauns)
Ieteikumi drošai izmantošanai:

Ja netiek pieprasīta drošības datu lapa, ir jāpieprasa šāda informācija:

1. Pirmās palīdzības pasākumi (drošības datu lapas 4. punkts)

2. Ugunsdzēsības pasākumi (drošības datu lapas 5. punkts)

3. Pasākumi nejaušas vielas izplūdes gadījumā (drošības datu lapas 6. punkts)
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4. Darbība un glabāšana (drošības datu lapas 7. punkts)

5. Informācija attiecībā uz transportu (drošības datu lapas 14. punkts)

6. Iedarbības kontrole/Personāla aizsardzība (drošības datu lapas 8. punkts)

7. Stabilitāte un reaģētspēja (drošības datu lapas 10. punkts)

8. Apsvērumi attiecībā uz likvidēšanu

8.1 Apsvērumi attiecībā uz likvidēšanu (drošības datu lapas 13. punkts) 

8.2 Informācija par pārstrādi un likvidēšanas metodēm rūpniecībā

8.3 Informācija par pārstrādi un likvidēšanas metodēm sabiedrībai

Or. en

Pamatojums

Šī, salīdzinot ar Komisijas priekšlikumu, nav jauna informācija. Tā ietver Komisijas 
priekšlikuma iepriekšējo IV pielikuma 5. daļu, kas ir pārmesta uz šo jauno I b a pielikumu 
(jauns), jo tas ietver informāciju par to vielu riska pārvaldību, kas nav klasificētas kā 
bīstamas, ievērojot drošības datu lapas struktūras I a pielikumu. (Grozījums saistās ar I 
pielikumu).

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr.1064
I b a PIELIKUMS (jauns)

I b a PIELIKUMS (jauns)
To vielu kritēriji, kas reģistrētas ar apjomu mazāku par 10 tonnām un, par kurām var 

pieprasīt tālāku informāciju

Divi vai vairāki no šādiem kritērijiem:

a) vielas, par kurām nav iesniegta informāciju par to ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi;

b) vielas, par kurām struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (SAKS) vai citi 
pierādījumi liecina, ka tās atražošanā klasificē kā kancirogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
vielas, atbilst 1. vai 2. kategorijai un XII pielikumā noteiktajiem kritērijiem un, par kurām 
nav nepieciešama attiecīgā informācija; 

c) izkliedējošas vai difūzas vielas, kuras lietojot nevar precīzi noteikt to iedarbības līmeni, jo 
īpaši gadījumos, kad šīs vielas ir sastopamas patēriņa precēs;

d) vielas, kuras reģistrējuši vismaz 20 reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji; ar noteikumu, ka 
šie reģistrācijas pieteikumu iesniedzēji nav norādījuši, ka viela nav bīstama, vai nav 
norādīti SAKS vai citi pierādījumi, kas liecinātu par iespējamu iedarbību;

e) vielas, kuras noteiktas kā iespējamās citu vielu aizvietotājas saskaņā ar pilnvaru vai 
aizliegumiem, līdz brīdim, kamēr kā iedarbības iespējas netiek norādīti SAKS un citi 
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pierādījumi;

f) vielas, kuras ieviešanas vai novērošanas rezultātā dalībvalstīs, ir izraisījušas aizdomas 
par to iedarbību uz cilvēku veselību vai vidi. 

Or. en

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

Grozījums Nr.1065
I b a PIELIKUMS(jauns)

I b a PIELIKUMS (jauns)

a) Produkti, kas paredzēti būvdarbiem Padomes Direktīvas 89/106/EEK ietvaros, kā tas 
izlabots Direktīvā 93/68/EEK;

b) Ārstnieciskie produkti cilvēkiem vai veterinārai lietošanai Padomes Regulas (EEK) Nr. 
2309/93, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK ietvaros;

c) Pārtikas preces Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 178/2002/EK, tai skaitā barības 
piedevas Padomes Direktīvas 89/107/EEK ietvaros un garšvielas Padomes Direktīvas 
88/388/EK ietvaros un Komisijas Lēmums 1999/217/EK ietvaros;

d) Pārtikas preces Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 178/2002/EK ietvaros, tai 
skaitā pārtikas piedevas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1831/2003 ietvaros (kas 
nomaina Padomes Direktīvu 70/524/EEK);

e) Pārtikas produkti dzīvniekiem Padomes Direktīvas 82/471/EEK ietvaros;

f) Ārstnieciskās iekārtas;

g) Materiāli, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku Regulas par materiāliem un priekšmetiem, 
kas nonāk saskarsmē ar pārtiku 1935/2004 ietvaros nomaina Padomes Direktīvu
89/109/EEK;

h) Produkti augu aizsardzībai Padomes Direktīvas 91/414/EEK ietvaros;

i) Biocīdie produkti Padomes Direktīvas 98/8/EK ietvaros;

j) Elektriskās un elektroniskās ierīces Direktīvas 2002/95/EK ietvaros par noteiktu bīstamu 
vielu lietošanas aizliegumu elektriskās un elektroniskās ierīcēs;

k) Baterijas un akumulatori Direktīvas 91/157/EEK ietvaros par baterijām un 
akumulatoriem, kuru sastāvā ir noteiktas bīstamas vielas.

Or. en

Pamatojums

I b pielikums (jauns) iedala grupās visas atsauces uz Kopienas likumdošanu, kas ietver 
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aspektus, kuriem nevajadzētu dublēties REACH.

Šis grozījums saistās ar 2. panta 1. punkta ea) daļu (jauns).

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr.1066
II PIELIKUMS, -1. un -2. punkts (jauns)

II PIELIKUMA -1. un -2. punkts (jauns)

- 1. Definīcija

Šajā pielikumā ietvertas vielas, uz kurām neattiecas reģistrēšana. Pielikumā ietvertas vielas 
un maisījumi, kas rodas dabiskā veidā un kas galvenokārt pastāv dēļ iemesla, ka ir ilga 
pieredze, kas viennozīmīgi liecina, ka šī vielas nav bīstamas veselībai vai neatstāj negatīvu 
ietekmi uz vidi.  

- 2. Izskatīšana

i) pirms piereģistrēšanās periodā Aģentūra pievieno tās vielas, kas atbilst definīcijai.

ii) pēc novērtēšanas Aģentūra pievieno tās vielas, kura tā uzskata par nekaitīgām vai ar 
zemu iedarbības līmeni attiecībā uz veselību vai negatīvu ietekmi uz vidi.  

Or. sv

Pamatojums

Pagaidām nav noteiktas definīcijas vielām, kas minētas II pielikuma sarakstā, piem., ūdenim 
un askorbīnskābei. Definīcijas pievienošana izskaidrotu tekstu un padarītu iespējamu 
izskatīšanu.  

Lai gan mēs likumdošanas procesa laikā II pielikumam pievienojām vielas, mēs esam 
pārliecināti, ka saraksts nebūs pilnīgs. Tāpēc mēs revīziju ierosinām veikt ātrāk, bet tomēr 
procesa attīstības gaitā, jo tā laikā mēs iegūstam vairāk zināšanas. Bez mūsu grozījuma 
vairākas vielas būs jāreģistrē uz ievērojami ilgāku laika periodu, neskatoties uz faktu, ka 
Aģentūra zina, ka šī vielas nav bīstamas.  

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

Philippe Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Grozījums Nr.1067
II PIELIKUMS, jauns ieraksts

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr. EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr.
231-096-4      Dzelzs                  7439-89-6
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Or. xm

Pamatojums

Tēraudu, kas daudzkārt ir galvenais dzelzs izmantošanas veids, ražo jau 150 gadus bez 
pierādījumiem, ka tas būtu bīstams cilvēka veselībai vai apkārtējai videi.
Dēļ iemesla, ka dzelzs ir materiāls ar augstu tonnāžu, saskaņā ar REACH tas ir potenciāla 
viela, kurai veiks pārbaudes. Šādas pārbaudes izraisīs liela skaita laboratorijas dzīvnieku 
izmantošanu. (Oomen-Ruijten un citi)

Dzelzi lieto jau tūkstošiem gadu – pēdējos 150 gados kā galveno tērauda sastāvdaļu – un nav 
nekādu pierādījumu, ka tā būtu bīstama cilvēka veselībai vai apkārtējai videi.
Dēļ tā, ka dzelzs tiek ražota lielās tonnāžās, balstoties uz pašreizējā apjoma līmeņa konceptu, 
saskaņā ar REACH dzelzij veiktu pārbaudes, kuru veikšanai būtu nepieciešams liels 
daudzums dzīvnieku. Pārbaudes izmaksas un dzelzs reģistrēšana pārspētu potenciālo 
ieguvumu. (Chatzimarkakis un citi)

Dzelzs ir jāpievieno to vielu sarakstam, kas saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) daļu nav 
jāreģistrē. Dzelzs ir viela, kas ir zināma un tiek lietota jau gadsimtiem ilgi. Fakts, ka līdz šim 
brīdim tā nav iekļauta to vielu sarakstā, kas nav jāreģistrē, ir noticis politisku apstākļu dēļ un 
ir neloģiski.

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

Grozījums Nr.1068
II PIELIKUMA jauns ieraksts

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr. EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr.

231-959-9      Skābeklis O2 7782-44-7
231-098-5      Kriptons Kr     7439-90-9
231-110-9      Neons Ne        7440-01-9
231-168-5      Hēlijs He          7440-59-7
231-172-7      Ksenons Xe      7440-63-3
200-812-7      Metāns CH4   78-82-8

Or. it

Pamatojums

Nitrogēns, argons un karbona dioksīds – visas gaisa sastāvdaļas – ir izslēgtas no saistībām 
tikt reģistrētām II pielikumā. Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, reģistrācija neattiecas jau uz 
skābekli, ar noteikumu, ka tas tiek izmantots medicīniskiem nolūkiem.
Cēlgāzes nevar iedalīt III pielikuma 8. punktā, jo tās netiek uzskatītas par bīstamām saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK un tās kontrolē pašreizējās regulas, kas piemērotas transportam 
(Līguma par pārvadājumiem ar autotransportu Regulas).
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Metāns ir jāietver II pielikumā, jo tas ir galvenā dabasgāzes sastāvdaļa, kas jau ir ietverta 
Regulas III pielikumā.   

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

Grozījums Nr.1069
II PIELIKUMA jauns ieraksts

Skābeklis, kriptons, neons, hēlijs un 
ksenons ir jāiekļauj II pielikumā.

Or. it

Pamatojums

Šīs gāzes ir jāietver dēļ to dabiskās izcelsmes un to izmantošanas medicīniskiem nolūkiem un 
vides aizsardzībai. (Foglietta un citi)

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

Grozījums Nr.1070
II PIELIKUMA jauns ieraksts

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr. EINECS Nr.    Nosaukums /Grupa   CAS Nr.

232-350-7 Terpentīna eļļa/koka terpentīns
8006-64-2

232-304-6  Jēlnafta              8002-26-4
232-50-64 Ca lignosulfāts 8061-52-7
232-50-59 Na - lignosulfāts 8061-51-6
232-50-85 NH4- lignosulfāts 8061-53-8
232-51-06  Lignosulfāta skābe  8062-15-5

Or. en

Pamatojums

Daudzas vielas, kas rodas dabiskā veidā jau ir iekļautas II pielikumā. Papildus tam, III 
pielikumā teikts, ka jēlnafta, ogles un dabasgāze nav jāreģistrē. Tas apstiprina koka 
terpentīna, jēlnaftas, lignosulfātu un citu koka sastāvdaļu atbrīvošanu no reģistrācijas 
prasībām tās pievienojot II pielikumā esošajam sarakstam.
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Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Grozījums Nr.1071
II PIELIKUMA jauns ieraksts

EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr. EINECS Nr.    Nosaukums/Grupa    CAS Nr.

265-995-8      Celuloze 65996-61-4

Or. en

Pamatojums

Daudzas vielas, kas rodas dabiskā veidā jau ir iekļautas II pielikumā, tai skaitā vielas ar 
vairākām sastāvdaļām. 
Celuloze un ciete sastāv no tā paša saharīda un glikozes vienkāršā savienojuma. Glikoze un 
ciete jau ir ietvertas II pielikumā. Tāpēc arī celuloze ir jāietver II pielikumā esošajam 
sarakstam. Dabiskā polisaharīda celuloze ir galvenā augstāko augu šūnapvalka un ir 
visbagātīgākais organiskais savienojums uz zemes. Aptuveni 50 % no visiem biomasas 
materiāliem ir celuloze. Celuloze nav klasificēta kā bīstama cilvēka veselībai vai apkārtējai 
videi.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.1072
II PIELIKUMA jauns ieraksts

EINECS Nr. Nosaukums/grupa CAS Nr.

232-296-4 Zemesriekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8002-03-7

232-370-6 Sezama sēkliņu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8008-74-0

232-316-1 Palmu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8002-75-3

232-282-8 Kokosriekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8002-31-8

232-425-4 Palmu sēklu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8023-79-8
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266-9-484 Šī sviests
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

294-851-7 Illipe tauki
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Sāls eļļa 
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Mandeļu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8007-69-0

Riekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Valriekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8024-09-7

Kešjū riekstu eļļa 
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

8007-24-7

Brazīlijas riekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Pistāciju riekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Makadāmijas riekstu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
sojas pupu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
rapšu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
saulespuķu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
palmu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
kokosriekstu eļļa
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Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
palmu riekstu kodolu eļļa
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Sojas pupas, pākstis un milti 
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Rapši, pākstis un milti
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Saulespuķu sēklas, pākstis un milti
Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Or. en

Pamatojums

Šis pielikums ir aizgūts no Direktīvas 793/93/EK II pielikuma par esošo vielu novērtēšanu. Šī 
pielikuma ieraksti nekad nav atjaunoti, tajos ir daudz neatbilstību, kas netiek precizētas. Šīs 
neatbilstības ir jāprecizē saskaņojot un pabeidzot šos ierakstus.
Daudzi produkti, kas saistīti ar eļļu un tauku sektoru, rodas dabiskā veidā (augu eļļas vai, kas 
gatavoti no augu eļļas).
Eļļu un tauku izmantošana kā pārtikas un lopbarības sastāvdaļas norāda, ka to īpašības un 
riska līmeni uzskata par labi zināmu un, ka šīs „vielas” nav bīstamas cilvēka veselībai un 
apkārtējai videi. Tos stingri reglamentē Regula 178/2002.
Visi šo eļļu un tauku atvasinājumi ir eļļu sastāvā un katra sastāvdaļa ir iegūtas tās nemainot. 
Vairākas eļļas (saulespuķu, sojas pupiņu, saflora, linsēklu, graudu, rīcinaugu, rapšu) un 
atvasinājumi (lecitīni, taukskābes) jau ir ietvertas II pielikumā un tās ir atbrīvotas no 
reģistrēšanās pienākuma. 
To eļļu un tauku sarakstu, uz kuriem neattiecās reģistrēšana var un vajag pabeigt, jo augu 
eļļām (sēklu, tropiskās un riekstu) ir līdzīgas fiziskās un ķīmiskās īpašības. Nav pamatota 
iemesla dažas no tām neiekļaut, jo tās dažādos veidos var aizvietot (pārtika, lopbarība, 
preces, kas nav paredzētas pārtikai un lopbarībai).
Hidrogenētās, savstarpēji esterificētās un frakcionētās eļļas un taukus jo īpaši izmanto tādos 
pārtikas produktos kā margarīns. Tātad tie nav bīstami cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Augu sēklas, miltus un blakusproduktus plaši izmanto lopbarības vajadzībām. Tāpēc tie nav 
bīstami dzīvnieku veselībai un labklājībai, cilvēku veselībai un videi.

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr.1073
III PIELIKUMA 6. punkts

6. Blakusprodukti, ja vien tie nav importēti 6. Blakusprodukti, ja vien tie nav importēti 
vai laisti tirgū paši par sevi ārpus tuvākās 
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vai laisti tirgū paši par sevi; sistēmas;

Or. de

Pamatojums

Kausējumu blakusproduktus izmanto enerģijas un siltuma ražošanā. Pasākumi, kas 
kausējumu rūdu pārsūta elektrības un siltuma ražotājiem („laiž [tos] tirgū”' ) tuvākajās 
sistēmās bez jebkāda kontakta ar apkārtējo pasauli. Tādējādi tie nerada nekādu kaitējumu 
videi vai cilvēka veselībai. Turklāt, to izmantošana samazina tādu dabas enerģijas nesēju 
izmantošanu kā dabasgāze, eļļa un ogles. Reģistrācijas prasība pārmērīgi kavētu šo 
blakusproduktu izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Grozījums Nr.1074
III PIELIKUMA 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, 
ja vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā;

Or. xm

Pamatojums

Organiskās un neorganiskās vielas ir vienādi jāapstrādā reģistrācijas procesa laikā. 
Iespējamo risku, ko izraisītu minerālvielas, rūdas vai citas dabiskas vielas var saistīt ar 
citiem kopienas likumiem vai citām REACH sfērām. (Roth-Behrendt)

Pamata izejmateriāli organisko ķimikāliju sektorā (dabas gāze, jēlnafta, ogles) nav jāreģistrē, 
bez kvalifikācijas. Tas ir negodīgi attiecībā uz metāliem un neorganisko sektoru. 
Daudzas minerālvielas un rūdas ir ļoti komplicēti materiāli, kuru sastāvs var plaši variēt 
atkarībā no to avotiem, tādējādi tos vajadzētu reģistrēt vairākkārtīgi, piem., "dzelzs rūda". 
Rezultātā liels skaits minerālvielu un rūdu var pārņemt sistēmu pirmajā reģistrācijas fāzē 
(vielas ar vairāk kā 1000 tonnām gadā). (Oomen-Ruijten un citi)

Atcelšanu garantē bez iebildumiem. (Langen)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1075
III PIELIKUMA 8. punkts
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8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, ja 
vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā;

Or. en

Pamatojums

Visas vielas, kas rodas dabiskā veidā (pat tās, kas ir klasificētas saskaņā ar Direktīvu 67/548) 
nav jāreģistrē, jo to iekļaušana ievērojami palielinātu to vielu skaitu, uz kurām reģistrācija 
attiecās. Uz tām arī neattiecās EINECS ziņošanas kritēriji. Tas notiek dēļ iemesla, ka vielas, 
kas rodas dabiskā veidā ietver vairākus tūkstošus vielu un vairums no tām ir kompleksas. Bez 
tam tās atkarībā no sezonāliem vai ģeogrāfiskiem apstākļiem, var mainīties.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward + Avril Doyle

Grozījums Nr.1076
III PIELIKUMA 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, 
ja vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas, materiāli, kas no tām 
tiek iegūti mineraloģiskas vai fiziskas 
transformācijas procesā, vai vielas, kas 
rodas dabā, ja tos ķīmiski nemodificē 
ražošanas laikā;

Or. en

Pamatojums

Mineraloģiski transformācijas procesi ir ķīmiski un/vai fiziski procesi, kuru laikā uz 
minerālvielām bāzētus materiālus transformē citos uz minerālvielām bāzētos materiālos. 
Parasti šādu procesu gaitā iegūst enerģiju. Tipiski piemēri ir tādu uz minerālvielām bāzētu 
izejmateriālu transformācija, kā krīts, māls un smilts, ģipšakmens ir pievienota vērtība tādos 
materiālos, kā kaļķis, cements, keramika, stikls un ģipsis. Uz tādiem organiskajiem 
izejmateriāliem, kā dabas gāze, jēlnafta un ogles reģistrācijas prasības viennozīmīgi 
neattiecas. Tā tam jābūt arī attiecībā uz citiem izejmateriāliem. REACH regulas bez jebkāda 
pamatojuma diskriminē dažādus izejmateriālus (no vienas puses, piem., minerālvielas, rūdas 
un vielas, kas rodas dabā, no otras puses dabas gāzi, jēlnaftu un ogles), kas bāzēti tikai uz to 
avota. Minerālvielas, rūdas un vielas, kas rodas dabā ir izejmateriāli, kas tiek iegūti dabā un 
nav „ķimikālijas” līdz brīdim, kad tos ķīmiski transformē.
Turklāt minerālvielām, rūdām, vielām, kas rodas dabā un materiāliem, ko no tām iegūst, 
ierosinātajā grozījumā raksturīgs ir Eiropas Standartu pieteikumu skaita palielinājums un tās 
ir precīzi definētas saistošajās izmeklējumu metodēs. Šī iemesla dēļ maz ticams, ka Ķīmiskās 
drošības novērtējums (ĶDN), Ķīmiskās drošības ziņojums (ĶDZ) un informācija, kas 
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paredzēta reģistrēšanās procesā, uzlabos materiālu apstrādi, kā teikts ierosinātajā grozījumā 
un nav vajadzības tos apgrūtināt ar reģistrācijas prasībām. (Aylward)

Mineraloģiski transformācijas procesi ir ķīmiski un/vai fiziski procesi, piem., izmantojot to 
enerģiju uz minerālvielām bāzētus materiālus transformē citos uz minerālvielām bāzētos 
materiālos, piemēram, krīts, māls un smilts, ģipšakmens pārtop tādos materiālos, kā kaļķis, 
cements, keramika, stikls un ģipsis. Šis process izmaina fiziskās īpašības, bet nemaina 
materiāla ķīmisko bīstamību. Lai izvairītos no sistēmas atkārtošanās un pārslodzes, tos 
nevajag reģistrēt tāpat, kā citus pamata organiskos un neorganiskos izejmateriālus. (Doyle)

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr.1077
III PIELIKUMA 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, ja 
vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas, koncentrāti vai vielas, 
kas rodas dabā, ja tos ķīmiski nemodificē 
ražošanas laikā, ja vien tie neatbilst 
kritērijiem, lai tos klasificētu kā bīstamus 
saskaņā ar Direktīvu 67/548;

Or. en

Pamatojums

Galvenie izejmateriāli organisko ķimikāliju sektorā (dabas gāze, jēlnafta, ogles) nav 
jāreģistrē. Tas ir negodīgi attiecībā uz metāliem un neorganisko sektoru, kurā ir galvenie 
pārējo sektoru, minerālvielu un rūdu izejmateriāli. Kad šos koncentrātus iekrauj vaļējā veidā 
uz instalācijām, kas atbilst pašreizējām ES darba vietas aizsardzības regulai un Integrētās 
piesārņojuma novēršanas un kontroles (IPNK) Direktīvai 96/61/EK, tiem ir zems riska 
līmenis uz sabiedrības veselību un vidi.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr.1078
III PIELIKUMA 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, ja 
vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, ja 
vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548; tas pats attiecas uz 
metāliem un masīviem sakausējumiem;

Or. de
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Pamatojums

Šīs vielas, līdz brīdim, kamēr tās nav ķīmiski izmainītas ražošanas procesā, nav bīstamas.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr.1079
III PIELIKUMA 8. punkts

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē ražošanas laikā, 
ja vien tie neatbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā bīstamus saskaņā ar 
Direktīvu 67/548;

8. Minerāli, rūdas vai vielas, kas rodas dabā, 
ja tos ķīmiski nemodificē, tai skaitā 3. pantā 
definētās vielas uz augu bāzes, kas ir 
kompleksas vielas, kas iegūtas visu vai daļu 
auga pakļaujot fiziskam procesam, piem., 
ekstrakcija, destilācija, presēšana, 
frakcionēšana, koncentrēšana vai 
fermentācija, un kuru sastāvs mainās 
atkarībā no auga tipa un sugas, apstākļiem, 
kādos tas audzis un ievākts un 
izmantotajām apstrādes metodēm.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi ietvert precīzu definīciju par produktiem, ko iegūst no augiem, lai noteiktu tos, kuri 
nav jāreģistrē, un nodrošinātu tiesisko ticamību.  

Uz augiem bāzēti produkti nav ķīmiski produkti, kā tas norādīts Komisijas priekšlikumā, tāpēc 
ir jānosaka atšķirība starp tiem un citām vielām, kas ietvertas REACH. Vairums dabisko vielu 
atbilst kādam klasifikācijas kritērijam Direktīvā 67/548.

Vielas, kas iegūtas no augiem ir „tradicionāli” materiāli, ko parasti ražo lauksaimnieki vai 
mazie lauksaimniecības uzņēmumi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, ne mazāk arī 
vairākās attīstības valstīs un visattālākajos reģionos.

To reģistrēšana saskaņā ar REACH nebūs iespējama dēļ to komplicētības, mainīguma un 
daudzveidības. Nebūs iespējams noteikt visas šo dabisko vielu īpašības, kā tas nepieciešams, 
lai veiktu reģistrāciju, jo nav noteikumu, kas paredzētu vienas specifiskas īpašības 
reģistrāciju.

Turklāt šo produktu reģistrēšana saskaņā ar REACH nesniegs nozīmīgu ieguldījumu, lai 
sasniegtu priekšlikumā ierosinātos galvenos mērķus. 

Grozījumu iesniedza Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Grozījums Nr.1080
III PIELIKUMA 9. punkts
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9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles un kokss.

Or. xm

Pamatojums

Uz koksu netiecas reģistrēšanas prasības, jo produkts ir ogles, no kurām izvadītas noteiktas 
gāzes un, raugoties no likuma ietvara, tas ir jāaplūko tāpat kā ogles. (Glante) 

Koksu nevajadzētu reģistrēt, ja to iekļautu III pielikumā. Ja no ogles izdala piesārņotājus, tiek 
radīts kokss. Ogles jau ir ietvertas III pielikumā. Kokss ir tīrāks kā ogle un tāpēc to 
nevajadzētu attiekties reģistrācijas prasībām. (Blokland)

Kokss ir produkts, kuru iegūst atgāzējot ogles. Šī procesa laikā no ogles izdala benzolu, 
toluolu, ksilolu, darvu un citus materiālus un tādējādi koksam ir mazāk tiešām bīstamu 
īpašību un to nevajadzētu pakļaut reģistrācijas prasībām. (Seeber)

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr.1081
III PIELIKUMA 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles, kokss, dzelzs 
sakausējumu procesā iegūtā gāze, koksa 
gāze, gāze no domnas krāsns, galvenā 
krāsnī no skābekļa iegūtā gāze.

Or. en

Pamatojums

Gāzes tiek ražotas un izmantotas pēc līdzīgas sistēmas. To transportēšana notiek pa 
cauruļvadiem un gāzes nekad nenonāk līdz sabiedrībai.
Kokss ir produkts, kuru iegūst atgāzējot ogles. Šī procesa laikā no ogles izdala benzolu, 
toluolu, ksilolu, darvu un citus materiālus un tādējādi koksam ir mazāk tiešām bīstamu 
īpašību un to nevajadzētu pakļaut reģistrācijas prasībām. 
Norādītās gāzes ražo kā blakusproduktus koksa krāsnīs un kompleksajās tērauda fabrikās. 
Tās, piem., dabas gāzi, eļļu un ogles, izmanto enerģijas un siltuma ražošanā. Tāpēc tās ir 
jāapstrādā tāpat kā dabiskās enerģijas avoti un jāatbrīvo no pienākuma tās reģistrēt.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis un Holger Krahmer

Grozījums Nr.1082
III PIELIKUMA 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, koksa krāsns gāze, domnas 
krāsns gāze, skābekļa gāze no tērauda 
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pārstrādes, jēlnafta, ogles un kokss.

Or. de

Pamatojums

Gāzes tiek ražotas un izmantotas pēc līdzīgas sistēmas. To transportēšana notiek pa 
cauruļvadiem un gāzes nekad nenonāk līdz sabiedrībai.

Kokss ir produkts, kuru iegūst atgāzējot ogles. Šī procesa laikā no ogles izdala benzolu, 
toluolu, ksilolu, darvu un citus materiālus un tādējādi koksam ir mazāk tiešām bīstamu 
īpašību un to nevajadzētu pakļaut reģistrācijas prasībām.

Norādītās gāzes ražo kā blakusproduktus koksa krāsnīs un kompleksajās tērauda fabrikās. 
Tās, piem., dabas gāzi, eļļu un ogles, izmanto enerģijas un siltuma ražošanā. Tāpēc tās ir 
jāapstrādā tāpat kā dabiskās enerģijas avoti un jāatbrīvo no pienākuma tās reģistrēt.

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

Grozījums Nr.1083
III PIELIKUMA 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles, kokss, koksa 
krāsns gāze, domnas krāsns augšējā gāze, 
galvenā krāsnī no skābekļa iegūtā gāze.

Or. en

Pamatojums

Gāzes tiek ražotas un izmantotas pēc līdzīgas sistēmas. To transportēšana notiek pa 
cauruļvadiem un gāzes nekad nenonāk līdz sabiedrībai. 
Kokss ir produkts, kuru iegūst atgāzējot ogles. Šī procesa laikā no ogles izdala benzolu, 
toluolu, ksilolu, darvu un citus materiālus un tādējādi koksam ir mazāk tiešām bīstamu 
īpašību un to nevajadzētu pakļaut reģistrācijas prasībām. 
Norādītās gāzes ražo kā blakusproduktus koksa krāsnīs un kompleksajās tērauda fabrikās. 
Tās, piem., dabas gāzi, eļļu un ogles, izmanto enerģijas un siltuma ražošanā. Tāpēc tās ir 
jāapstrādā tāpat kā dabiskās enerģijas avoti un jāatbrīvo no pienākuma tās reģistrēt.
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr.1084
III PIELIKUMA 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, sašķidrinātā naftas gāze 
(SNG), jēlnafta, ogles.

Or. it

Pamatojums

SNG ir jāietver REACH Regulas III pielikumā dēļ tās dabiskās izcelsmes, tās līdzību ar citiem 
dabiskiem produktiem, kas norādīti III pielikumā un zināmo ietekmi uz drošību, veselību un 
vidi.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr.1085
III PIELIKUMA 9. punkts

9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles. 9. Dabas gāze, jēlnafta, ogles un saistītie 
produkti, ko izmanto domnas krāsnīs vai 
tērauda ražošanā.

Or. de

Pamatojums

Produktus ražo domnas krāsnīs vai iegūst tērauda ražošanas procesos, tāpēc tie jāpielīdzina 
dabiskajiem enerģijas resursiem. Tāpēc šos blakusproduktus nav nepieciešams reģistrēt.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr.1086
III PIELIKUMA 9.a punkts (jauns)

9.a Metāli un sakausējumi, kuriem jau ir 
noteikts riska novērtējums.

Or. de
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Pamatojums

To reģistrēšana ir neproporcionāli sarežģīta: pieredze, kas iegūta vairāku desmitu gadu laikā 
liecina, ka nav iedarbības uz cilvēku vai vidi.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr.1087
III PIELIKUMA 9.b punkts (jauns)

9.b Celuloze papīra ražošanai.

Or. de

Pamatojums

Var izslēgt riska iespēju uz cilvēku vai vidi.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr.1088
IV PIELIKUMA 1. DARBĪBA

1. DARBĪBA – ESOŠĀS 
INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN 
KOPLIETOŠANA

1. DARBĪBA – ESOŠĀS 
INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS UN 
KOPLIETOŠANAS PRASĪBAS

Reģistrētājs vāc visus esošos pieejamos 
testu datus par reģistrējamo vielu. Ja vien 
tas praktiski iespējams, reģistrācijas 
jāiesniedz konsorcijam saskaņā ar 10. vai 
17. pantu. Tas dos iespēju koplietot testu 
datus, tādējādi izvairoties no nevajadzīgas 
testēšanas un samazinot izmaksas. 
Reģistrētājs vāc arī visu pārējo pieejamo 
informāciju par konkrēto vielu. Tas sevī 
ietver arī alternatīvus datus (piemēram, no 
(Q)SARs, savstarpējas atsauces informācijā 
par citām vielām, in-vitro testēšana, 
epidemioloģiskie dati), kas var palīdzēt 
bīstamu vielas īpašību esamības vai 
neesamības noteikšanā un dažos gadījumos 
var aizstāt dzīvnieku testu rezultātus. Turklāt 
jāvāc informācija par kaitīgo iedarbību, 
lietojumu un riska pārvaldības pasākumiem 
saskaņā ar 9. pantu un V pielikumu. Izskatot 

Reģistrētājs (-i) vāc visus esošos pieejamos 
testu datus par reģistrējamo vielu.
Potenciāliem reģistrantiem jāsadala 
pārbaudes dati, tādējādi izvairoties no 
nevajadzīgas testēšanas un samazinot 
izmaksas. Reģistrētājs(-i) vāc arī visu pārējo 
pieejamo informāciju par konkrēto vielu. 
Tas sevī ietver arī alternatīvus datus 
(piemēram, no (Q)SARs, savstarpējas 
atsauces informācijā par citām vielām, in-
vitro testēšana, epidemioloģiskie dati), kas 
var palīdzēt bīstamu vielas īpašību esamības 
vai neesamības noteikšanā un dažos 
gadījumos var aizstāt dzīvnieku testu 
rezultātus. Turklāt jāvāc informācija par 
kaitīgo iedarbību, lietojumu un riska 
pārvaldības pasākumiem saskaņā ar 9. pantu 
un V pielikumu. Izskatot visu šo informāciju 
kopā, reģistrētājs (-i) varēs noteikt 
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visu šo informāciju kopā, reģistrētājs varēs 
noteikt turpmākas informācijas veidošanas 
nepieciešamību. 

turpmākas informācijas veidošanas 
nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

Sekojošs grozījums kā daļa no OSOR (viena viela viena reģistrācija) paketes.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1089
IV PIELIKUMA 3. daļas 3.4 punkts

3.4 Forma (viela, preparāts vai izstrādājums) 
un/vai fizikālais stāvoklis, kādā viela ir 
pieejama pakārtotajiem lietotājiem. Vielas 
koncentrācija vai koncentrācijas diapazons 
preparātu sastāvā, kādā viela ir pieejama 
pakārtotajiem lietotājiem, un vielas 
daudzums izstrādājumos, kas pieejami 
pakārtotajiem lietotājiem.

3.4 Forma (viela, preparāts vai izstrādājums) 
un/vai fizikālais stāvoklis, kādā viela ir 
pieejama pakārtotajiem lietotājiem. Vielas 
koncentrācija vai koncentrācijas diapazons 
preparātu sastāvā, kādā viela ir pieejama 
pakārtotajiem lietotājiem, un vielas 
daudzums izstrādājumos, kas pieejami 
pakārtotajiem lietotājiem.

3.4 Forma (viela, preparāts vai 
izstrādājums) un/vai fizikālais stāvoklis, 
kādā viela ir pieejama pakārtotajiem 
lietotājiem.

3.4 Forma (viela, preparāts vai 
izstrādājums) un/vai fizikālais stāvoklis, 
kādā viela ir pieejama pakārtotajiem 
lietotājiem un/vai patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā „pakārtoto lietotāju” definīcija neietver patērētājus, ir jānodrošina, ka ir pieejama 
informācija par vielas formu un fizisko stāvokli, kādā tā nonāk pie patērētājiem. 
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Grozījumu iesniedza Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr.1090
IV PIELIKUMA 3. daļas 3. punkta pēdējais punkts pēc 3.7 punkta

Ja nepieciešams, tādu lietojumu norāde, 
kādus reģistrētājs neiesaka izmantot un 
kāpēc (t. i., neobligāti piegādātāja 
ieteikumi). Tam nav jābūt izsmeļošam 
sarakstam.

Ja nepieciešams, tādu lietojumu norāde, 
kādus reģistrētājs neiesaka izmantot un 
kāpēc (t. i., neobligāti piegādātāja 
ieteikumi). Tam jābūt izsmeļošam 
sarakstam.

Or. it

Pamatojums

Sarakstam jābūt pilnīgam, lai izvairītos gan no tā, ka importētājs izmanto vielu pakārtotā 
lietotāja vajadzībām, gan no tā, ka pakārtotais lietotājs uzsāk vielas izpēti, lai noteiktu tās 
specifisko pielietojumu, kas noteikti neizdotos.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1091
IV PIELIKUMA 5. daļa

5. DROŠA LIETOJUMA PADOMI 
ATTIECĪBĀ UZ:

5. daļa ir svītrota

Or. en

Pamatojums

Papildu informācija par vielas bīstamību palīdz uzņēmumam izveidot savu drošības datu lapu 
vai norādījumus par drošu izmantošanu, un veicina Aģentūru izskatīt dokumentus, kas 
iesniegti to prioritāro vielu noteikšanai, kuru svars ir 1 – 10 tonnu robežā un, par kurām, kā 
tas noteikts V pielikumā, ir jāizveido informācija.  
Komisijas priekšlikuma IV pielikuma 5. punkts ir pārcelts uz jauno I ba pielikumu (jauns), jo 
tas ietver informāciju par to vielu riska pārvaldīšanu, kuras, pamatojoties I ba pielikuma 
(jauns) drošības datu lapu, nav klasificētas kā bīstamas.
(Grozījums saistās ar 5. panta 4. punktu).
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1092
IV PIELIKUMA 5.a daļa (jauns)

IV PIELIKUMA 5.a daļa (jauns)

5.a Informācija par vielu iedarbību, kuru apjoms ir 1 – 10 tonnas

5.a.1 Galvenās pielietošanas kategorijas: 
5.a.1.1 a) rūpniecisks pielietojums,

b) profesionāls pielietojums,
c) pielietojums patērētāju vajadzībām.

5.a.1.2   Norādījumi rūpnieciskajam un profesionālajam pielietojumam:
a) lietot slēgtā sistēmā,
b) lietot tās ietverot matricē,
c) neizkliedējošs pielietojums,
d) izkliedējošs pielietojums.

5.a.2 Visbiežākie iedarbības veidi:

5.a.2.1 :
a) orāli, Iedarbības ceļi saistībā ar cilvēku
b) dermāli, 
c) inhalējot.

5.a.2.2 Nokļūšanas ceļi vidē:
a) ūdens, 
b) gaiss, 
c) atkritumi.

5.a.3 Iedarbības  veids:
a) gadījuma, 
b) neregulāri,
c) pastāvīgi/ bieži.

Or. en

Pamatojums

Papildu informācija par vielas iedarbību palīdz uzņēmumam izveidot savu drošības datu lapu 
vai norādījumus par drošu izmantošanu, un veicina Aģentūru izskatīt dokumentus, kas 
iesniegti to prioritāro vielu noteikšanai, kuru svars ir 1 – 10 tonnu robežā un, par kurām, kā 
tas noteikts V pielikumā, ir jāizveido informācija.  
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Komisijas priekšlikuma IV pielikuma 5. punkts ir pārcelts uz jauno I ba pielikumu (jauns), jo 
tas ietver informāciju par to vielu riska pārvaldīšanu, kuras, pamatojoties I ba pielikuma 
(jauns) drošības datu lapu, nav klasificētas kā bīstamas.
(Grozījums saistās ar 5. panta 4. punktu.)

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr.1093
IV PIELIKUMA 5.a daļa (jauns)

IV PIELIKUMA 5.a daļa (jauns)

5.a Papildu informācija

5.a.1 Galvenās lietošanas kategorijas:

5.a.1.1 a) rūpnieciskā lietošana,
b) profesionālā lietošana,
c) patērētāju vajadzībām.

5.a.1.2 Instrukcijas rūpnieciskajai un profesionālajai lietošanai:

a) lietot slēgtā sistēmā,
b) lietot tās ietverot matricē,
c) neizkliedējošs pielietojums
d) izkliedējošs pielietojums

5.a.2 Visbiežākie iedarbības veidi:

5.a.2.1 Iedarbības ceļi saistībā ar cilvēku:

a) orāli,
b) dermāli, 
c) inhalējot.

5.a.2.2 Nokļūšanas ceļi vidē:

a) ūdens,
b) gaiss,
c) atkritumi.

5.a.3 Iedarbības veids:

a) gadījuma/reti
b) neregulāri,
c) pastāvīgi/ bieži.

Or. en
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Pamatojums

Vielu reģistrantiem ar daudzumu zem 10 tonnām ir atbrīvoti no prasībām par pilnīgu 
ķīmiskās drošības novērtējumu, jo tas būtu nepamatoti. Lai nonāktu pie iespējamā riska 
apspriešanas, kā arī, lai dotu iespēju prioritātes noteikšanai uz iespējamā riska pamata, ir 
nepieciešams pamata iedarbības novērtējums. To visefektīvāk var sasniegt piemērojot 
sistēmu, kas balstīta uz pamata iedarbības kategorijām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.1094
IV a PIELIKUMS (jauns) 

IV a pielikums (jauns)
par vielu reģistrēšanas prioritāšu noteikšanu, ja to daudzums ir no 1 – 100 tonnas

Prioritāro vielu noteikšanai jābūt atkarīgai no vielas iespējamās riska pakāpes, tai skaitā 
tās daudzums, raksturīgākās īpašības un iedarbība. Ir svarīgi noteikt vielas ar iespējami 
augstu riska pakāpi un iedalīt līdzekļus tā, lai šīs vielas izskatītu pirmās. Pieņemot uz riska 
līmeni prioritāšu noteikšanu, nodrošinātu datu/informācijas radīšanu visām virlām 5 gadu 
laikā un vielu, ar iespējams augstāku riska līmeni, laicīgu reģistrēšanu.

Informācijas kopsavilkums ietvers īpašības un iedarbības datus, kas kontrolē risku līmeni:

- Fizikāli ķīmiskās īpašības: fiziskā forma (daļiņu lielums), kušanas punkts, vārīšanās 
punkts, relatīvais blīvums, tvaika spiediens, sadalījuma koeficents: šķīdības n-oktanolā 
attiecība pret šķīdību ūdenī, šķīdība ūdenī, uzliesmošanas temperatūra; 
- Biodegradācija; 
- Akūtā toksicitāte (daphnia); 
- Akūtā toksicitāte – pa orālo ceļu, pa dermālo ceļu, ieelpojot (viens ceļš); 
- Ādas kairinājums; 
- Acu kairinājums; 
- Ādas sensibilizācija (norādījumu trūkuma dēļ); 
- Ģenētiskās toksicitātes bakteriālais tests (Ames); 
- Informācijas klasificēšana un marķēšana; 
- Vispārējā iedarbība un informācijas lietošana.

Šīs īpašības un iedarbības dati nosaka klasifikāciju dažādās iedarbības kategorijās, dēļ kā 
iedarbības kategorijas ietvers lietošanas kategorijas.

Reģistrēšanai saskaņā ar REACH jāietver vienkārši prioritātes noteikšanas līdzekļi, kas 
apvieno daudzumu ar iespējami augsto riska līmeni. Grupa REACH Komisijas Īstenošanas 
programmas (RIP) šobrīd konkretizē prioritātes noteikšanas procesu ne kā pilnu riska 
novērtējumu attiecībā uz visām zema riska līmeņa vielām, bet kā atbalstu šo vielu 
noteikšanai, kas gūtu labumu no agrākas ietveršanas REACH. 
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Galvenais priekšlikuma ideja ir lietot sistēmu, ar ko novērtē iespējami augsto vielas patieso 
bīstamības līmeni un tās spēju radīt iedarbību kopā ar tās realizāciju dotajā vietā kā tas 
noteikts:

Augstas priekšrocības bīstamības kritēriji

Klasifikācija                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Iedarbība (uz cilvēku)

Iedarbības iespēja         Augsta Vidēja Zema  
Tvaika spiediens (hPa)   >100 10-100 5-10
Putekļu iespēja Ārkārtīgi Putekļains Viegli

putekļains putekļains
Analoģija Pulveris Granula tablete

Cukurs

Augstas priekšrocības iedarbības (uz vidi) iespējamība

Grūti biodegradējoša un ar bioakumulācijas potenciālu (log Kow >3)

Lietošana ar augstu prioritāti/daudzuma kritēriji

Ar daudzumu 1 – 10 tonnas un patērētāju galapatēriņš
Ar daudzumu 10 – 100 tonnas, patērētāju vai profesionāļu  

galapatēriņš 

Prioritāšu noteikšana, pamatojoties uz augstākminēto informāciju:

Augsta prioritāte: vielas atbilst šādiem nosacījumiem:
Augsta prioritātes bīstamības kritēriji UN
Iespējama augsta iedarbība uz cilvēku vai iespējama augsta iedarbība uz vidi UN
Lietošana ar augstu prioritāti/daudzuma kritēriji

Šīs vielas ir pakļautas reģistrācijai saskaņā ar 21. panta 2.b punktu

Bīstams un (Iespējami bīstams cilvēkiem vai videi) un pielietojums/norādītais apjoms = 
agrāka reģistrācija

Or. en
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Pamatojums

Saistās ar 20.a panta grozījumu (jauns).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr.1095
IV a PIELIKUMS (jauns)

IV a pielikums
Priekšrocību līmeņa klasifikācijas kritēriji

Šajā pielikumā noteikti riskanto vielu klasificēšanas kritēriju priekšrocību 1. – 3. līmenis. 
Ir definēti arī “toksicitātes”, “tonnāžas” un “lietošanas” klasificēšanas kritēriji. Saskaņā ar 
reģistrācijas procedūru atbilstoši 9.c pantam un pirmsreģistrēšanās procedūru atbilstoši 
26.b panta 1. punktam, klasifikāciju veic pats ražotājs vai importētājs un attiecīgi Aģentūra.

Klasifikācijas shēma prioritārajiem līmeņiem
Toksicitāte Tonnāžas lietojums
1. prioritārais līmenis
Augsta toksicitāte/1. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Augsta toksicitāte /1. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums
Augsta toksicitāte /2. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Augsta toksicitāte /3. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Visas CMR, PBT un POP vielas

2. prioritārais līmenis
Augsta toksicitāte /2. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums
Augsta toksicitāte /3. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums
Vidēja toksicitāte 1. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Vidēja toksicitāte 2. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Vidēja toksicitāte 3. tonnāžas līmenis Brīvs lietojums
Vidēja toksicitāte 1. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums

3. prioritārais līmenis
Vidēja toksicitāte 2. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums
Vidēja toksicitāte 3. tonnāžas līmenis Slēgts lietojums
Maza toksicitāte visās kombinācijās

2. klasificēšanas kritēriju definīcija
2.1 Toksicitātes līmeņi
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2.1.1 Augsta toksicitāte
“Augsta toksicitāte” attiecas uz vielām, kas klasificētas kā ar toksiskām īpašībām saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK:
ļoti toksiska,
toksiska,
jūtīga,
kancerogēna,
mutagēna,
toksiska pārstrādei,
bīstama videi, R50, R53
Citas vielas, kas zināmas vai, kuras ražotāji vai importētāji raksturo kā vielas ar atbilstošām 
toksiskām īpašībām, vai uz struktūras un fizisko vai ķīmisko īpašību pamata ir aizdomas 
par attiecīgām toksiskām īpašībām vai, ja vielas pieder CMR, PBT vai POP vielu 
kategorijām, tās klasificē kā vielas ar “augstu toksicitāti”.

2.1.2 Vidēja toksicitāte
“Vidēja toksicitāte “attiecas uz vielām, kas klasificētas kā ar toksiskām īpašībām saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK:
kaitīga,
bīstama videi līdz brīdim, kad tiek klasificētas kā vielas ar “augstu toksicitāti”.
Citām vielām, kas zināmas vai, kuras ražotāji vai importētāji raksturo kā vielas ar 
atbilstošām toksiskām īpašībām un, kas atbilst klasifikācijai “vidēja toksicitāte”, ir tāpat 
jāklasificē.

2.1.3 Maza toksicitāte
„Maza toksicitāte” attiecās uz visām vielām, kas nav klasificētas kā vielas ar „augstu 
toksicitātes” vai „vidēju toksicitātes” līmeni. 

2.2 Tonnāžas līmeņi
Saistībā ar pirmsreģistrēšanos saskaņā ar 26. un nākamiem pantiem, kad ir iesaistīti 
vairāki ražotāji un/vai importētāji, tonnāžas līmeņus definē atsaucoties uz apvienoto 
saražoto un importēto tonnāžu.  

2.2.1 1. tonnāžas līmenis 
“1. tonnāžas līmeni” piemēro gadījumos, kad apvienotā tonnāža ir lielāka kā 1000 tonnas 
gadā. 

2.2.2 2. tonnāžas līmenis
“2. tonnāžas līmeni” piemēro gadījumos, kad apvienotā tonnāža ir lielāka kā 100 tonnas un 
ne lielāka par 1000 tonnām gadā. 

2.2.3 3. tonnāžas līmenis
“3. tonnāžas līmeni” piemēro gadījumos, kad apvienotā tonnāža ir lielāka kā 1 tonnas un 
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ne lielāka par 100 tonnām gadā.

2.3 Lietojums  
Lietojumu uz iedarbības pamata klasificē šādi:

2.3.1 Brīvs lietojums
“Brīvs lietojums” nozīmē brīvu lietošanu rūpniecībā un profesionālām vajadzībām, kā arī 
patērētāju vajadzībām.

2.3.2 Slēgts lietojums 
“Slēgts lietojums” nozīmē slēgtu lietošanu rūpniecībā un profesionālām vajadzībām.

Or. de

Pamatojums

IV a pielikumā noteikts vienkāršs, lietojams līdzeklis ar skaidri noteiktiem kritērijiem, kas 
veicina to, ka riskanto vielu klasifikāciju var veikt ražotāji vai importētāji, un Aģentūra 
saskaņā ar reģistrācijas un pirmsreģistrācijas procedūru, attiecīgi izveidojot pamatu riskam 
pakļauto vielu informācijas prasībām. Klasifikācija arī nodrošina lēmumu pieņemšanas 
pamatu nosakot prioritārās vielas. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1096
IV a PIELIKUMS (jauns)

IV a PIELIKUMS (jauns)
Tālākie kritēriji vielu pārbaudei ar 
daudzumu 1 – 10 tonnas

Or. en

Pamatojums

Seko 43.aa panta 5. punkta (jauns) grozījumam. Šo pielikumu Aģentūra pabeigs vēlāk 
(grozījums saistās ar 5. panta 4. punktu).
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1097
V PIELIKUMA ievaddaļas 1. apakšpunkts

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta
standarta informācija, kādu nepieciešams 
sniegt par visām vielām, ko ražo vai importē 
1 tonnas vai lielākā daudzumā saskaņā ar 11. 
panta 1. punkta a) apakšpunktu. Šī pielikuma 
tabulas 2. slejā uzskaitīti specifiski 
noteikumi, saskaņā ar kuriem nepieciešamo 
standarta informāciju iespējams izlaist, 
aizvietot ar citu informāciju, iesniegt kādā 
nākamajā stadijā vai jebkādā veidā pielāgot. 
Ja ir ievēroti nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
šī pielikuma tabulas 2. sleja pieļauj 
pielāgošanu, reģistrētājam attiecīgajos 
reģistrēšanas tehniskās dokumentācijas 
punktos ir skaidri jānorāda šis fakts un katra 
pielāgojuma iemesli.

Šī pielikuma tabulas 1. slejā noteikta 
standarta informācija par vielām, ko ražo 
vai importē 1 tonnas vai lielākā daudzumā 
gadā. Informāciju, kas izklāstīta 1. slejā 
nepieciešams sniegt par visām vielām, ko 
ražo vai importē 10 tonnu vai lielākā 
daudzumā saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) 
- d) apakšpunktu. Vielām, kuru daudzums 
ir no 1 – 10 tonnām, visa pieejamā 
informācija par vielu īpašībām ir pieprasīts 
iesniegt reģistrācijas dokumentos, ko ietver 
kā minimālo informāciju par fiziski 
ķīmiskajām īpašībām saskaņā ar 11. panta 
1. punkta a) daļu. Šī pielikuma tabulas 2. 
slejā uzskaitīti specifiski noteikumi, saskaņā 
ar kuriem nepieciešamo standarta 
informāciju iespējams izlaist, aizvietot ar 
citu informāciju, iesniegt kādā nākamajā 
stadijā vai jebkādā veidā pielāgot. Ja ir 
ievēroti nosacījumi, saskaņā ar kuriem šī 
pielikuma tabulas 2. sleja pieļauj 
pielāgošanu, reģistrētājam attiecīgajos 
reģistrēšanas tehniskās dokumentācijas 
punktos ir skaidri jānorāda šis fakts un katra 
pielāgojuma iemesli.

Or. en

Pamatojums

Seko 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumam. (Grozījums saistās ar 5. panta 4. 
punktu).

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr.1098
V PIELIKUMA ievaddaļas 1.a apakšpunkts (jauns)

Šī pielikuma līmenī, reģistrētājs iesniedz 
priekšlikumu un laika grafiku, lai izpildītu 
šī pielikuma informācijas prasības saskaņā 
ar 11. panta 1. punkta a) daļu, kurā ietverti 
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testi ar mugurkaulniekiem.

Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47. apsvēruma un 11. panta 1. punkts grozījumiem. Lai novērstu testu veikšanu ar 
dzīvniekiem un ietaupītu rūpnieciskās izmaksas, un tā kā dati par testiem ar dzīvniekiem ir 
jānodrošina tikai tad, ja tas nepieciešams vielas drošības novērtējumam, ir jāiesniedz arī 
priekšlikums veikt testu ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu informāciju, kas norādīta VI 
pielikumā.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr.1099
V PIELIKUMA 5.a un b daļa (jauns)

5. punkta a) daļai jāietver:
- Vielas stāvoklis pie 20oC un 101,3 kPa
- Tvaika spiediens
- Šķīdība ūdenī
- Sadalījuma koeficients: šķīdības n-

oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī
- Uzliesmojuma temperatūra
- Uzliesmojamība
- Sprādzienbīstamās īpašības

Granulometrija (ja piemērota)
5. punkta b) daļai jāietver:

- Kušanas/sasalšanas temperatūra
- Vārīšanās temperatūra
- Relatīvais blīvums
- Virsmas spraigums
- Pašaizdegšanās temperatūra
- Oksidējošās īpašības

Or. en

Pamatojums

5. punkts jāsadala divās daļās:
5. punkta a) daļa ietvertu nepieciešamo informāciju par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām;
5. punkta b) daļa ietvertu informāciju par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām, ko var 
pieprasīt papildus.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1100
V PIELIKUMA 6. daļas 1. slejas 6.3 punkts

6. 3. Ādas sensibilizācija 6. 3. Ādas sensibilizācija

Šajā galīgajā variantā vērtējumu veido šādas 
secīgas darbības:

Šajā galīgajā variantā vērtējumu veido šādas 
secīgas darbības:

1) pieejamo datu par cilvēkiem un 
dzīvniekiem novērtēšana,

1) pieejamo datu par cilvēkiem un 
dzīvniekiem novērtēšana,

2) Murine vietējo limfmezglu pārbaude 
(LLNA).

2) Pierādījuma smaguma novērtējums, kas 
sastāv no:
i) Datorizēta ekspertu sistēmas / (Q)SAR 
veidošanas (piemēram, DEREK)
ii) In vitro pētījuma par dermālo iekļūšanu 
(OECD 428)
iii) In vitro pētījuma par proteīniem 
(piemēram, cilvēka seruma olbaltums)
Ja ķīmijai nav strukturālo brīdinājumu, ja 
tā neiekļūst caur ādu un nesaistās ar 
proteīnu, tai nav īpašība padarīt jūtīgu un 
otrādi. Ekspertu spriedumu, kas balstīts uz 
profilaktiskiem principiem, pieprasītu 
gadījumā, ja būtu jaukts – pozitīvs un 
negatīvs rezultāts.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1101
V PIELIKUMA 6. daļas 2. slejas 6.3 punkta 2. etaps

6.3. Nav nepieciešams veikt 2. darbību, ja: 6.3. Nav nepieciešams veikt 2. darbību, ja:

– viela ir korozīva, ļoti toksiska vai 
kairinoša saskarē ar ādu; vai

– viela ir spēcīga skābe (pH < 2,0) vai 
sārms (pH > 11.5); vai

– viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā.

Ja ādas sensibilizācijas klasifikācija ir 
iespējama pēc rezultātiem pirmajā darbībā, 
nākamo darbību var izlaist, un reģistrētājs 
klasificē vielu kā ādu sensibilizējošu.

Ja ādas sensibilizācijas klasifikācija ir 
iespējama pēc rezultātiem pirmajā darbībā, 
nākamo darbību var izlaist, un reģistrētājs 
klasificē vielu kā ādu sensibilizējošu.

Ja LLNA neatbilst attiecīgajai vielai, 
iespējams izmantot Gvinejas cūku 
maksimizēšanas testu (GPMT).

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1102
V PIELIKUMA 6. daļas 2. slejas 6.4 punkts

6.4  Nākamo mutagenitātes pētījumu iespēju 
izskata pozitīva rezultāta gadījumā.

6.4 Nākamo in vitro mutagenitātes pētījumu 
iespēju izskata pozitīva rezultāta gadījumā.

Or. en
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Pamatojums

Nākamos mutagenitātes pētījumus jāierobežo līdz in vitro mutagenitātes pētījumiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1103
V PIELIKUMA 6. daļas 1.un 2. slejas 6.4.1 punkta a) daļa (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.1.a. In vitro citogenitātes pētījums 
zīdītāju šūnās

6.4.1.a. Pētījums nav jāveic

- ja ir pieejami adekvāti dati no in vivo 
citogenitātes testa vai
- viela ir pazīstama kā piederoša 
kancerogēnās kategorijas 1. vai 2.  

Or. en

Pamatojums

Testu atkalieviešana vielām ar daudzumu 1 – 10 tonnas gadā saskaņā ar Komisijas paredzēto 
tās priekšlikuma projektā. Šī testa atkalieviešana precīzāk norādītu, vai viela ir mutagēna 
(ļoti augstas riska īpašības). Formulējums ir ņemts tieši no VI pielikuma. Ja šis grozījums ir 
pieņemts, attiecīgā VI pielikuma daļa ir jāsvītro. (Schlyter & citi)

Šis grozījums ir VI pielikuma grozījumu rezultāts, kā tas izskaidrots iepriekš. Ir nepieciešams 
saglabāt tādas pašas prasības attiecībā uz prasībām, kas attiecās uz daudzumu lielāku par 
100 tonnām, kā tas noteikts Komisijas priekšlikumā. Ir noteikts, ka pozitīvu in vitro 
mutagenitātes pētījumu rezultātu gadījumā, tai veiks tālākas pārbaudes. (Roth-Behrendt & 
citi)

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

Grozījums Nr.1104
V PIELIKUMA 6. daļas 1. slejas 6.4.a punkts (jauns)

6.4.a.1. In vitro citogenitātes pētījums 
zīdītāju šūnās (uz dzīvniekiem neveikts 
tests, kas palīdz apstiprināt 
kancerogēnās/mutagēnās īpašības);  
6.4.a.2. Augšanas kavēšanas pētījums ar 
aļģēm (sākotnējie pastāvīgās toksicitātes 
norādījumi akvatiskā vidē);
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6.4.a.3. Degradācijas testi (informācija par 
to, vai ķimikālijas sadalās vidē), lai 
nodrošinātu, ka visus saistošos pastāvošos 
datus attiecina uz visām REACH 
ķimikālijām, kuros ietvertu visus 
toksicitātes datus papildus tiem, kas ietverti 
reģistrācijas prasībās. 

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas pieprasīta par ķimikālijām ar saražoto daudzumu 1 – 10 tonnas, šobrīd ir 
nepietiekama. Tā nenosaka ķimikālijas ar ļoti augstiem riska kritērijiem vai, kas ir bīstamas 
cilvēka veselībai. (Davies) Šo trīs drošības testu atkalieviešana V pielikumā (Standarta 
informācijas prasības vielām, ko ražo vai importē ar daudzumu 1 tonna vai vairāk) 
nodrošinās vielu ar ļoti augstu riska līmeni noteikšanu ķimikālijām ar mazu apjomu, kas ir 
priekšnoteikums pareizai riska pārvaldībai REACH. (Jørgensen & citi + Davies)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1105
V PIELIKUMA 6. daļas 1. slejas 6.4.1.a un 6.4.1.b punkts (jauns)

6.4.1.a. In vitro citogenitātes pētījums 
zīdītāju šūnās vai
6.4.1b. In vitro gēnu mutāciju pētījums 
zīdītāju šūnās […]

Or. de

Pamatojums

Pašreizējie Tehnisko norādījumu dokumenti (TND) ietver rūpīgi formulētu testēšanas 
stratēģiju mutagenitātei, tādējādi sniedzot nodrošinājumu otrajam pētījumam (in vitro, 
ietverot zīdītāju šūnas) ar šādu tonnāžas daudzumu. Šī stratēģija jāsaglabā saskaņā ar 
REACH: skaidrojums par ķimikālijām, kas skar ģenētisko materiālu, līdzsvarotā veidā tiek 
sniegts dažādos iespējamos.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1106
V PIELIKUMA 6. daļas 6.4.3 iedaļa (jauns)

6.4.3. In vitro gēnu mutāciju pētījums 
zīdītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. iedaļā 

6.4.3. Pētījums nav jāveic, ja ir pieejami 
adekvāti dati no uzticama in vivo zīdītāju 
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un VI pielikuma 6.4.2. iedaļā negatīvs 
rezultāts.

gēnu mutācijas testa.  

6.4. Atbilstošus in vivo mutagenitātes 
pētījumus apsver gadījumā, ja kādā no V 
vai VI pielikumā minētajiem mutagenitātes 
pētījumiem ir pozitīvs rezultāts. 
Pozitīva rezultāta gadījumā kādā no 
mutagenitātes pētījumiem mutagenitātes 
pielikumā vai iepriekšējos testos un nav 
pieejami rezultāti par in vivo pētījumu, 
reģistrants ierosina atbilstošus in vivo 
mutagenitātes pētījumus.

Ja ir pieejami pozitīvi rezultāti kādā no in 
vivo pētījumiem, ierosina tālākus atbilstošus 
in vivo pētījumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir VI pielikuma grozījumu rezultāts, kā tas izskaidrots iepriekš. Ir nepieciešams 
saglabāt tādas pašas prasības attiecībā uz prasībām, kas attiecās uz daudzumu lielāku par 
100 tonnām, kā tas noteikts Komisijas priekšlikumā. Ir noteikts, ka pozitīvu in vitro 
mutagenitātes pētījumu rezultātu gadījumā, tai veiks tālākas pārbaudes. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1107
V PIELIKUMA 6. daļas 1 & 2 slejas 6.4.a punkts (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.a Akūtā toksicitāte 6.4.a Pētījums/i nav jāveic, ja:
6.4.1.a Pierādījuma smaguma novērtējums,
kas sastāv no:

- nav iespējams in vitro testēt precīzas 
vielas devas tās ķīmisko un fizikālo īpašību 
dēļ; vai  

(i)   Datorizēta ekspertu sistēmas / (Q)SAR 
veidošanas (piemēram, TOPKAT)

- viela ir kodīga; vai

(ii)  In vitro pamata citotoksicitātes 
kvalitātes noteikšana (piemēram, lietojot 
normālu cilvēka ādas šūnu (NHK) rindu)

- viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā.  

6.4.2.a In vitro metabolisma pētījumi 
(piemēram, cilvēka mikrosomatiskos 
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fermenti)
6.4.3.a Datorizēta biokinētiska veidošana, 
lai nodrošinātu uzsūkšanās, izplatības un 
izdalīšanās aprēķinus pa dažādiem 
iedarbības ceļiem.

Or. en

Pamatojums

Vielas netestē tikai, lai noteiktu to akvatisko toksicitāti, bet arī akūto toksicitāti. Lai iegūtu 
vairāk informācijas par šo testu, skatīt www.reachnonanimaltests.org.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber un Richard Seeber

Grozījums Nr.1108
V PIELIKUMA 6. daļas 1. un 2. slejas 6.4.a iedaļa (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.a. Akūtā toksicitāte
Attiecībā uz gāzēm un gaistošiem 
šķidrumiem (tvaiku spiediens virs 10-2 Pa 
pie 20°°C) informāciju sniedz par 
ieelpošanas ceļu (6.5.2)

6.4.a. Pētījums/i nav jāveic, ja:
nav iespējams in vitro administrēt precīzas 
vielas devas tās ķīmisko un fizikālo īpašību 
dēļ; vai  
viela ir kodīga; vai
viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā.

Attiecībā uz vielām, kas nav gāzes, 
informācija, kas minēta saskaņā ar 6.5.1. –
6.5.3. iedaļu jāsniedz par vismaz diviem 
ceļiem, viens, no kuriem ir orālais ceļš. 
Otra ceļa izvēle būs atkarīga no vielas 
rakstura un visticamākā ceļa iedarbībā uz 
cilvēku. Ja ir tikai viens iedarbības ceļš, tad 
jāsniedz informācija tikai par šo vienu ceļu.

Atbilstošo otro ceļu izvēlas, pamatojoties uz 
sekojošo:

6.4.a.1. Pa orālo ceļu
6.4a.2. Ieelpojot 6.4.a.2. Testēšana pēc ieelpošanas ceļa ir 

vietā, ja:
1) iedarbība uz cilvēkiem ar ieelpošanas 
starpniecību ir iespējama; un
2) ir ievērots viens no šeit minētajiem 
nosacījumiem:
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vielai ir tvaika spiediens virs 10-2 Pa 
pie 20 °C; vai
viela ir pulveris, kas satur vairāk kā 1% 
daļiņu uz w/w bāzes, ar daļiņu izmēru 
masas mediānas aerodinamisko diametru 
(MMAD) mazāku par 100 μm; vai
viela tiks lietota veidā, kas ģenerē 
izsmidzināšanu, daļiņas vai pilienus 
ieelpojama izmēra diapazonā (> 1% uz w/w 
bāzes daļiņām ar MMAD < 100 μm).

6.4.a.3. Pa dermālo ceļu 6.4.a.3. Testēšana pēc dermālā ceļa ir vietā, 
ja:
1) ādas saskare ražošanas un/vai lietošanas 
procesā ir iespējama; un
2) fizikāli ķīmiskās īpašības vedina domāt 
par ievērojamu absorbcijas pakāpi caur 
ādu; un
3) ir ievērots viens no šeit minētajiem 
nosacījumiem:
akūtā orālā toksicitātes testā ir novērota 
toksicitāte pie mazām devām; vai
sistēmiski efekti vai citi absorbcijas 
apstiprinājumi ir novēroti ādas un/vai acu 
kairinājuma pētījumā; vai
in vitro testi norāda uz ievērojamu dermālo 
absorbciju; vai
attiecībā uz strukturāli saistītām vielām ir 
atzīta ievērojama akūta dermālā toksicitāte 
vai dermāla caurkļūšana.
Testēšana pēc ieelpošanas ceļa nav vietā, ja 
ādas absorbcija ir maz ticama, kā to norāda 
molekulārā masa (MW > 800 vai 
molekulārais diametrs > 15 Å) un zema 
lipošķīdība (log Kow zem -1 vai virs 4).

Or. de

(Teksts ņemts no VI pielikuma 6.5. iedaļas par akūto toksikoloģiju)

Pamatojums

Lai noteiktu uz risku bāzētas informācijas prasības saskaņā ar IV a pielikumu, ir vajadzīgas 
zināšanas par akūto toksicitāti. (Elisabeth Jeggle un citi)
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Jo īpaši daudzumam no 1 – 10 tonnām, priekšlikums regulai par REACH pašreiz nesniedz 
pilnīgu informāciju. Uz vides un veselības aizsardzības pamata, īpaši kritiska vērība 
jāpiegriež tam, jo ir jāpieļauj, ka šis tonnāžas daudzums skars divas trešdaļas visu vielu, ko 
ražo vai importē un, kas jāreģistrē saskaņā ar REACH.

Šajā tonnāžu diapazonā, piedevām vielas drošības novērtējums ar riska pārvaldības 
pasākumiem vēl nav obligāts, kas nozīmē, ka vissvarīgākie informācijas nodošanas veidi par 
vielu bīstamību un drošu lietošanu ir klasificēšana un marķēšana. Lai noteiktu bīstamās
īpašības, nozīmīga bāze ir saistošu datu pakete.   

Informāciju par akūtu cilvēku ķimikāliju toksicitāti uzskata par galveno darba vietu un 
patērētāju aizsardzībai. Debates par šo tēmu parāda, ka rūpniecības nozare ir ieinteresēta 
saistošo datu apkopošanā, lai veiktu pienācīgus pasākumus. Turklāt ir aprēķināts, ka tirgū 
jau ir procentuāli daudz pastāvošo vielu testu rezultāti. (Richard Seeber)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Grozījums Nr.1109
V PIELIKUMA 6. daļas 1. & 2. slejas6.4.a punkts (jauns)

1. sleja 2. sleja

6.4.a. Akūtā toksicitāte 6.4.a. Pētījums/i nav jāveic, ja:
Pētījums jāveic vienam ceļam, ieteicams 
orālajam, ja vien reģistrants citu ceļu 
neuzskata par piemērotāku. 

- nav iespējams in vitro administrēt precīzas 
vielas devas tās ķīmisko un fizikālo īpašību 
dēļ; vai  
- viela ir kodīga; vai
- viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā.

Attiecībā uz gāzēm un gaistošiem 
šķidrumiem (tvaiku spiediens virs 10-2 Pa 
pie 20°°C) informāciju sniedz par 
ieelpošanas ceļu (6.5.2)
Attiecībā uz vielām, kas nav gāzes, ar 
daudzumu 100 tonnas un vairāk gadā uz 
ražotāju vai importētāju, informācija, kas 
minēta saskaņā ar 6.5.1. – 6.5.3. iedaļu 
jāsniedz par vismaz diviem ceļiem, viens, no 
kuriem ir orālais ceļš. Otra ceļa izvēle būs 
atkarīga no vielas rakstura un visticamākā 
ceļa iedarbībā uz cilvēku. Ja ir tikai viens 
iedarbības ceļš, tad jāsniedz informācija 
tikai par šo vienu ceļu.

Atbilstošo otro ceļu izvēlas, pamatojoties uz 
sekojošo:

6.4.a.1. Pa orālo ceļu
6.4.a.2. Ieelpojot 6.4.a.2. Testēšana pēc ieelpošanas ceļa ir 



PE 357.826v01-00 48/98 AM\565939LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

vietā, ja:
1) iedarbība uz cilvēkiem ar ieelpošanas 
starpniecību ir iespējama; un
2) ir ievērots viens no šeit minētajiem 
nosacījumiem:
- vielai ir tvaika spiediens virs 10-2 Pa 
pie 20 °C; vai
- viela ir pulveris, kas satur vairāk kā 1% 
daļiņu uz w/w bāzes, ar daļiņu izmēru 
masas mediānas aerodinamisko diametru 
(MMAD) mazāku par 100 μm; vai
- viela tiks lietota veidā, kas ģenerē 
izsmidzināšanu, daļiņas vai pilienus 
ieelpojama izmēra diapazonā (> 1% uz w/w 
bāezs daļiņām ar MMAD < 100 μm).

6.4.a.3. Pa dermālo ceļu 6.4.a.3. Testēšana pēc dermālā ceļa ir vietā, 
ja:
(1) ādas saskare ražošanas un/vai 
lietošanas procesā ir iespējama; un
(2) fizikāli ķīmiskās īpašības vedina domāt 
par ievērojamu absorbcijas pakāpi caur 
ādu; un
3) ir ievērots viens no šeit minētajiem 
nosacījumiem:
- akūtā orālā toksicitātes testā ir novērota 
toksicitāte pie mazām devām; vai
- sistēmiski efekti vai citi absorbcijas 
apstiprinājumi ir novēroti ādas un/vai acu 
kairinājuma pētījumā; vai
- in vitro testi norāda uz ievērojamu 
dermālo absorbciju; vai
- attiecībā uz strukturāli saistītām vielām ir 
atzīta ievērojama akūta dermālā toksicitāte 
vai dermāla caurkļūšana.
Testēšana pēc ieelpošanas ceļa nav vietā, ja 
ādas absorbcija ir maz ticama, kā to norāda 
molekulārā masa (MW > 800 vai 
molekulārais diametrs > 15 Å) un zema 
lipošķīdība (log Kow zem -1 vai virs 4).

Or. en
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(Teksts ņemts no VI pielikuma 6.5. iedaļas pievienojot 1. slejai jaunu pirmo iedaļu)

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir prasība iesniegt informāciju par akūto toksicitāti tikai vielām ar 
daudzumu 10 tonnas gadā. Informācija par akūto toksicitāti vienam iedarbības ceļam tomēr 
ir jāpieprasa izvēlētajām prioritārajām vielām diapazonā no 1 – 10 tonnām, ko noteiks 
Aģentūra saskaņā ar 43.aa pantu. Par vielām, kas nav prioritāras ir jāiesniedz tikai tā 
informācija, kas jau ir pieejama. Tādējādi šī elastīgākā sistēma kopumā sasniegtu labāku 
līdzsvaru nekā Komisijas priekšlikums starp informācijas prasībām un izmaksu lietderīgumu.  
(Grozījums saistās ar 5. panta 4. punkta grozījumu.) (Roth-Behrendt) 

Dati par akūtu toksicitāti veido GALVENO toksikoloģisko informāciju un tāpēc ir jāietver pat 
par vielām ar mazu daudzumu. Tas ir vissvarīgākais strādnieku drošības prasību 
novērtēšanai un turklāt tas ir salīdzinoši lēti. Lai gan ir jāizvairās no dzīvnieku iesaistīšanas 
testos un daudz jāstrādā pie alternatīvu testa metožu atrašanas, cilvēku veselībai un vides 
aizsardzībai jābūt pirmajā vietā. (Wijkman)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1110
V PIELIKUMA 7 daļas 1. & 2. slejas 7.1.a iedaļa (jauns)

1. sleja 2. sleja

7.1.a Degradācija
7.1.a.1. Biotika 7.1.a. Simulācijas pētījumus (VII 

pielikums, 7.2.1.2 – 7.2.1.4.) var ierosināt 
reģistrētājs vai arī pieprasīt novērtējošās 
dalībvalsts atbildīgā iestāde saskaņā ar 39., 
40. vai 44. pantu, ka ķīmiskas drošības 
novērtējums saskaņā ar I pielikumu uzrāda 
nepieciešamību turpināt vielas degradācijas 
pētījumus. Atbilstoša testa izvēle ir atkarīga 
no drošības novērtējuma rezultātiem.

7.1.a.1.1. Gatava biodegradācija 7.1.a.1.1. Nav nepieciešams veikt pētījumu, 
ja viela ir neorganiska.

Or. en

Pamatojums

Testu atkalieviešana par biodegradāciju vielām ar daudzumu 1 – 10 tonnas gadā saskaņā ar 
Komisijas paredzēto tās priekšlikuma projektā. Ja šis tests netiks atkalieviests, saskaņā ar 
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REACH, divas trešdaļas vielu, kuru galvenās īpašības ir saistītas ar ļoti augstu bīstamības 
līmeni netiks novērtētas . Formulējums ir ņemts tieši no VI pielikuma. Ja šis grozījums ir 
pieņemts, attiecīgā VI pielikuma daļa ir jāsvītro. (Schlyter un citi + Honeyball)

Komisijas priekšlikumā ir prasība iesniegt informāciju par biodegradāciju tikai vielām ar 
daudzumu 10 tonnas gadā. Šādu informāciju jāpieprasa arī par izvēlētajām prioritārajām 
vielām ar tonnāžu no 1 – 10 tonnām, ko noteiks Aģentūra saskaņā ar 43.aa pantu. Par vielām, 
kas nav prioritāras ir jāiesniedz tikai tā informācija, kas jau ir pieejama. (Grozījums saistās 
ar 5. panta 4. punkta grozījumu.) (Roth-Behrendt) 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1111
V PIELIKUMA 7. daļas 1. & 2. slejas 7.1.1.a iedaļa (jauns)

1. sleja 2. sleja

7.1.1.a. Augšanas kavēšanas pētījums ar aļģēm 7.1.1.a. Nav nepieciešams pētījumu veikt, 
ja:
- viela ļoti slikti šķīst (šķīdība ūdenī < 10 
μg/l); vai
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å).

Or. en

Pamatojums

Testu atkalieviešana vielām ar daudzumu 1 – 10 tonnas gadā saskaņā ar Komisijas paredzēto 
tās priekšlikuma projektā. Šī testa atkalieviešana sniegtu precīzākus norādījumus par vielas 
akūto toksicitāti. Formulējums ir ņemts tieši no VI pielikuma. 

Ja šis grozījums ir pieņemts, attiecīgā VI pielikuma daļa ir jāsvītro. (Schlyter un citi)

Testu atkalieviešana vielām ar daudzumu 1 – 10 tonnas gadā saskaņā ar Komisijas paredzēto 
tās priekšlikuma projektā. Komisijas priekšlikums nosaka, ka daphnia toksicitātes testi ir 
obligāti. Tomēr tests viens pats nesniedz pat elementāru vides novērtējumu, jo tas paredz 
veikt pētījumus par vielas ietekmi tikai uz dzīvniekiem. Lai novērtētu ietekmi arī uz augiem, ir 
svarīgi ietvert augšanas kavēšanas pētījumu ar aļģēm. Šis tests nodrošina sākotnēju hroniskās 
toksicitātes noteikšanu akvatiskajā vidē. Šis ir tests, ko neveic ar dzīvniekiem. (Honeyball)

Ja šis grozījums ir pieņemts, attiecīgā VI pielikuma daļa ir jāsvītro.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr.1112
V PIELIKUMA 7. daļas 1. un 2. slejas 7.1.1.a un 7.1.a iedaļa (jauns)

1. sleja 2. sleja
7.1.1.a. Augšanas kavēšanas pētījums 
ar aļģēm

7.1.1a. Nav nepieciešams pētījumu veikt, 
ja:
viela ļoti slikti šķīst (šķīdība ūdenī < 10 
μg/l); vai

viela ir atzīta par ātri biodegradējošos, un 
pielietotās testa koncentrācijas ir tās 
koncentrācijas diapazonā, kādu var gaidīt 
no kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas sistēmā 
ieplūstošas vielas.
Pētījumu var aizvietot ar nitrifikācijas 
kavēšanas testu, ja pieejami dati rāda, ka 
viela, ļoti ticams, ir mikrobās augšanas vai 
funkcijas inhibitors.

7.1.a. Degradācija
7.1.a.1. Biotika
7.1.a.1.1. Gatava biodegradācija

7.1.a. Simulācijas pētījumus var ierosināt 
reģistrētājs vai arī pieprasīt novērtējošās 
dalībvalsts atbildīgā iestāde saskaņā ar 39., 
40. vai 44. pantu, ka ķīmiskas drošības 
novērtējums saskaņā ar I pielikumu uzrāda 
nepieciešamību turpināt vielas degradācijas 
pētījumus. Atbilstoša testa izvēle ir atkarīga 
no drošības novērtējuma rezultātiem.
7.1.a.1.1 Nav nepieciešams veikt pētījumu, 
ja viela ir neorganiska.

Or. de

(Teksts ņemts no VI PIELIKUMA  7.1.4. iedaļas)

Pamatojums

Lai noteiktu uz riska bāzētas informācijas noteikšanu saskaņā ar IV a pielikumu, pieprasa 
zināšanas par aļģu augšanas kavēšanu un biotisko degradāciju.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1113
V PIELIKUMA 7. daļas 1. slejas 7.1.a iedaļa (jauns)
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7.1.a. Degradācija
7.1.a.1. Biotika
7.1.a.1.1. Gatava biodegradācija
7.1.a.2. Abiotika
7.1.a.2.1. Hidrolīze kā pH funkcija

Or. de

Pamatojums

Informācija par vielu degradēšanās formām ir nozīmīga bāze ilgtermiņa efektu novērtēšanai 
akvatiskā vidē. Šīs informācijas sagatavošana ir salīdzinoši lēta; un QSAR modelis būtu īpaši 
nozīmīgs šajā jomā. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr.1114
V a pielikums (jauns)

Parlamenta veiktie grozījumi

V a pielikums
Prioritāšu noteikšana vielu reģistrēšanai 10 – 100 tonnu lielā apjomā

• Prioritāšu noteikšana vielām ir atkarīga no vielas potenciālā riska pakāpes, tai 
skaitā, tās daudzumu, raksturīgākās īpašības un iedarbību. Ir svarīgi identificēt 
vielas ar iespējami augstu riska līmeni un atbilstoši piešķirt līdzekļus to primārai 
izskatīšanai. Uz risku bāzētas prioritāšu noteikšanas pieņemšana arī nodrošinās 
datu/informācijas veidošanu visām vielām 5 gadu laikā un laicīgu to vielu 
reģistrēšanu, kam ir iespējami augsts riska līmenis.  

• Informācijas paketē būs ietvertas īpašības un iedarbības dati, kas definēs riskus:
- Fizikālās un ķīmiskās īpašības: fizikālā forma (daļiņas lielums), kušanas punkts, 
vārīšanās punkts, relatīvais blīvums, tvaika spiediens, šķīdības n-oktanolā attiecība 
pret šķīdību ūdenī, šķīdība ūdenī, uzliesmošanas temperatūra; 
- Biodegradācija; 
- Akūta toksicitāte (daphnia); 
- Akūtā toksicitāte – pa orālo ceļu, pa dermālo ceļu, ieelpojot (viens ceļš); 
- Ādas kairinājums; 
- Acu kairinājums; 
- Ādas sensibilizācija (norādījumu trūkuma dēļ); 
- Ģenētiskās toksicitātes bakteriālais tests (Ames); 
- Informācijas klasificēšana un marķēšana; 
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- Vispārējā iedarbība un informācijas lietošana.

• Šīs īpašības un iedarbības dati nosaka klasifikāciju dažādās iedarbības kategorijās, 
dēļ kā iedarbības kategorijas ietvers lietošanas.   

• Reģistrēšanai saskaņā ar REACH jāietver vienkārši prioritātes noteikšanas līdzekļi, 
kas apvieno daudzumu ar iespējami augsto riska līmeni. Grupa REACH Komisijas 
īstenošanas programmas (RIP) šobrīd konkretizē prioritātes noteikšanas procesu ne 
kā pilnu riska novērtējumu attiecībā uz visām zema riska līmeņa vielām, bet kā 
atbalstu šo vielu noteikšanai, kas gūtu labumu no agrākas ietveršanas REACH.   

Galvenais priekšlikuma ideja ir lietot sistēmu, ar ko novērtē iespējami augsto vielas patieso 
bīstamības līmeni un tās spēju radīt iedarbību kopā ar tās realizāciju dotajā vietā kā tas 
noteikts:

Bīstamības kritēriji
Klasifikācija                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Iedarbība (uz cilvēku)
Iedarbības iespēja         Augsta Vidēja Zema  
Tvaika spiediens (hPa)   >100 10-100 5-10
Putekļu iespēja Ārkārtīgi putekļains Putekļains Viegli putekļains
Analoģija Pulveris Granula Cukurs

iedarbība (uz vidi)
Grūti biodegradējoša un ar bioakumulācijas potenciālu (log Kow >3)

Lietošana/Daudzums
Ar daudzumu 10 -100 tonnas un patērētāju vai profesionāļu gala patēriņu 

Secinājums
Bīstams un (Iespējami bīstams cilvēkiem vai videi) un pielietojums/daudzuma rādītājs = 
agrāka reģistrācija  

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr.1115
VI pielikuma ievaddaļas 2.a apakšpunkts (jauns)

Šī pielikuma līmenī reģistrētājam jāiesniedz 
priekšlikums un jānosaka termiņš, kādā 
viņš izpildīs pielikumā noteiktās 
informācijas prasības saskaņā ar 11. panta 
1. punkta b) daļu, kas ietver testus ar 
mugurkaulniekiem.   
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Or. en

Pamatojums

Saistās ar 47. apsvēruma, 11. panta 1. punkta un I pielikuma grozījumu. Lai novērstu testu 
veikšanu ar dzīvniekiem un ietaupītu rūpnieciskās izmaksas, un tā kā dati par testiem ar 
dzīvniekiem ir jānodrošina tikai tad, ja tas nepieciešams vielas drošības novērtējumam, ir 
jāiesniedz arī priekšlikums veikt testu ar mugurkaulniekiem, lai nodrošinātu informāciju, kas 
norādīta VI pielikumā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1116
VI pielikuma 6. daļas 6.1. – 6.4. iedaļa

6.1. Ādas kairinājums svītrots
6.2. Acu kairinājums svītrots
6.4. Mutagenitāte svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis ir pirmais grozījumu paketes grozījums, kas precizē prasības attiecībā uz informāciju 
vielām ar daudzumu no 10 – 100 tonnām, kas pieprasa uzņēmumiem izveidot informāciju, kas 
ir nepieciešama, lai vielas lietošanas gadījumā adekvāti kontrolētu iespējamos riskus cilvēka 
veselībai un videi, un situācijā, kad Komisijas priekšlikumā ierosinātās prasības iespējams ir 
nesamērīgas. 

Tajā pašā laikā, šie grozījumi samazinās prasības attiecībā uz daudzumu no 10 – 100 tonnām, 
gadījumos, kad vielu aizliegšanas riski iespējams būs ar krasi pretējām sekām pakārtotajiem 
lietotājiem, jo īpaši MVU. Tāpēc šie grozījumi ir nozīmīgs jauninājumu kanāls, samazinot 
vielu aizliegšanas riskus, izraisot augstas pārformulēšanas izmaksas.

Ir ierosināts, ka VI pielikumu, kas ietver papildus informāciju informācijai, ko pieprasa 
saskaņā ar V pielikumu, ierobežos saistībā ar informāciju par akūto toksicitāti un 
biodegradāciju. Pārējās prasības attiecībā uz informāciju, kas paredzētas Komisijas 
priekšlikuma VI pielikumā pārliek uz VII pielikumu, proti, prasības vielām ar lielāku 
daudzumu (100 tonnas un vairāk). Šim grozījumam jābūt kopā ar pieeju ļoti mazam 
diapazonam no 1 – 10 tonnām, kad nosaka īpašus pasākumus un lielākiem daudzumiem ar 
diapazonu virs 100 tonnām, kad neierosina prasību attiecībā uz datiem samazināšanu 
ilgtspējīgas attīstības kopmērķī.  

Pirmais grozījums pievēršas informācijai, kas ir vissvarīgākā, lai attīstītu adekvātus riska 
pārvaldīšanas pasākumus, vienlaicīgi risinot Komisijas ierosināto nozīmīgo to vielu 
aizliegšanas risku jautājumus, kuru tonnāža ir no 10 – 100. Tāpēc saskaņā ar ierosināto 
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grozījumu prasības attiecībā uz informāciju pārceļ uz VII pielikuma 6.1. – 6.4. punktu. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1117
VI pielikuma 6. daļas 6.1 pants

6.1. Ādas kairinājums 6.1. Ādas kairinājums

6.1.1. In vivo ādas kairinājums 6.1.1. In vivo ādas kairinājums (klīnisks 
tests uz brīvprātīgo cilvēku ādas gabaliņa)

6.1.1. Pētījumu nav nepieciešams veikt, ja: 6.1.1. Pētījumu neveic, ja:
– viela ir kodīga; vai – viela ir kodīga; vai

– viela ir spēcīga skābe (pH < 2.0) vai 
sārms (pH > 11.5); vai

– viela ir spēcīga skābe (pH < 2.0) vai 
sārms (pH > 11.5); vai

– viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā; vai

– viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā; vai

– viela ir ļoti toksiska saskarē ar ādu; 
vai

– viela ir ļoti toksiska saskarē ar ādu; 
vai

– akūtās toksicitātes pētījums pa 
dermālu ceļu neuzrāda ādas kairinājumu 
līdz robeždevas līmenim (2000 mg/kg 
ķermeņa svara); vai

– viela pozitīva  in vitro 
mutagenitātes/genotoksicitātes testos; vai

– dati, kas pieejami no V pielikuma 
6.1. iedaļā paredzētās testēšanas stratēģijas, 
ir adekvāti, lai klasificētu vielu kā ādu 
korodējošu vai ādu kairinošu.

– dati, kas pieejami no V pielikuma 
6.1. iedaļā paredzētās testēšanas stratēģijas, 
ir adekvāti, lai klasificētu vielu kā 
nekairinošu.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības  pasākumiem.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1118
VI pielikuma 6. daļas 6.2. punkts

6.2. Acu kairinājums svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pētījums nav apstiprināts jaunajos standartos. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā 
nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti “ REACH Testēšanas stratēģijās 
neizmantojot dzīvniekus” (skatīt www.reachnonanimaltests.org). Tā kā nelikumīgu testu ar 
dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, nelieto toksicitātes testus ar 
dzīvniekiem izmantojot atkārtotu devu. Galējā robeža ir skaidri norādīta testēšanas stratēģijā 
attiecībā uz acu kairinājumu V pielikuma 6.2. punktā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1119
VI pielikuma 6. daļas 6.4.3. punkts

6.4.3 In vitro gēnu mutācijas pētījums 
zīdītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. iedaļā 
un VI pielikuma 6.4.2. iedaļā negatīvs 
rezultāts.

6.4.3. In vitro gēnu mutācijas pētījums 
zīdītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. un
6.4.1.a. iedaļā.

6.4.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja ir 
pieejami adekvāti dati no uzticama in vivo
zīdītāju gēnu mutācijas testa.

6.4.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja ir 
pieejami adekvāti dati no uzticama in vivo
zīdītāju gēnu mutācijas testa.

Or. en

Pamatojums

Saistās ar grozījumu, ar ko tie paši autori V pielikumam pievieno in vitro citogenitātes 
pētījumu zīdītāju šūnās.  
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1120
VI pielikuma 6. daļas 6.4.4. punkts

6.4. Atbilstošu in vivo mutagenitātes 
pētījumu iespēju izskata pozitīva rezultāta 
gadījumā kādā no mutagenitātes 
pētījumiem V vai VI pielikumā.

6.4 Pozitīvu rezultātu kādā no in vitro
mutagenitātes pētījumiem V vai VI 
pielikumā var apstiprināt veicot citu in vitro 
testu, lai apstiprinātu piemērotāko 
mehānismu un/vai atkārtotu pētījumu kopā 
ar  piemērotas eksogēnu metaboliskās 
sistēmas lietošanu (piemēram, cilvēku  
mikrosomātiskie enzīmi).

Or. en

Pamatojums

Nākamie mutagenitātes pētījumi jāierobežo līdz in vitro mutagenitātes pētījumiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1121
VI PIELIKUMA 6. daļas 6.5 punkts

6.5  Akūta toksicitāte svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā prasības attiecībā uz šo informāciju tagad ir ietvertas V pielikumā, no šejienes tās var 
izsvītrot. (Grozījums saistās ar 5. panta 4. punkta grozījumu.)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1122
VI PIELIKUMA 6. daļas 1. slejas 6.5 punkts

6.5 Akūta toksicitāte 6.5 Akūta toksicitāte
Pētījums jāveic par vienu ceļu, labāk orālo, 
ja vien reģistrants citu ceļu neuzskata par 
piemērotāku.   

Attiecībā uz gāzēm un gaistošiem 
šķidrumiem (tvaiku spiediens virs 10-2 Pa pie 

Attiecībā uz gāzēm un gaistošiem 
šķidrumiem (tvaiku spiediens virs 10-2 Pa pie 



PE 357.826v01-00 58/98 AM\565939LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

20°C) informāciju sniedz par ieelpošanas 
ceļu (6.5.2).

20°C) informāciju sniedz par ieelpošanas ar  
(6.5.2).

Attiecībā uz vielām, kas nav gāzes, 
informācija, kas minēta saskaņā ar 6.5.1. –
6.5.3. iedaļu jāsniedz par vismaz diviem 
ceļiem, viens, no kuriem ir orālais ceļš. Otrā 
ceļa izvēle būs atkarīga no vielas rakstura un 
visticamākā ceļa iedarbībā uz cilvēku. Ja ir 
tikai viens iedarbības ceļš, tad jāsniedz 
informācija tikai par šo vienu ceļu.

Attiecībā uz vielām, kas nav gāzes, ar 
daudzumu 100 tonnas un vairāk gadā uz 
ražotāju vai importētāju, informācija, kas 
minēta saskaņā ar 6.5.1. – 6.5.3. iedaļu 
jāsniedz par vismaz diviem ceļiem, viens, no 
kuriem ir orālais ceļš. Otrā ceļa izvēle būs 
atkarīga no vielas rakstura un visticamākā 
ceļa iedarbībā uz cilvēku. Ja ir tikai viens 
iedarbības ceļš, tad jāsniedz informācija tikai 
par šo vienu ceļu.

Or. en

Pamatojums

Vielām, ar daudzumu no 10 – 100 tonnām, aizliegšanas riska prasības attiecībā uz 
informāciju ir jāsamazina, kā noteikusi Komisija savā priekšlikumā. Tāpēc šis grozījums 
koncentrējas uz informāciju, kas ir vissvarīgākā, lai attīstītu piemērotus riska pārvaldīšanas 
pasākumus un tādējādi aizsargātu veselību un apkārtējo vidi.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1123
VI PIELIKUMA 6. daļas 6. – 6.8. punkts

6.6 Atkārtotas devas toksicitāte Svītrots
6.7 Reproduktīvā toksicitāte Svītrots
6.8 Toksikokinētika Svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums koncentrējas uz informāciju, kas ir vissvarīgākā, lai attīstītu piemērotus riska 
pārvaldīšanas pasākumus, vienlaicīgi risinot Komisijas ierosināto nozīmīgo to vielu 
aizliegšanas risku jautājumus, kuru tonnāža ir no 10 – 100. Tāpēc saskaņā ar ierosināto 
grozījumu prasības attiecībā uz informāciju pārceļ uz VII pielikuma 6.6. – 6.8. punktu.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1124
VI PIELIKUMA 6. daļas 1. un 2. slejas 6.6. punkts

1. sleja 2. sleja

6.6. Atkārtotas devas toksicitāte 6.6. Konkrēta orgāna toksicitāte

6.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas 
toksicitātes pētījums (28 dienas), viena 
suga, tēviņš un mātīte, vispiemērotākais 
ievadīšanas ceļš, ņemot vērā iespējamo 
iedarbības ceļu cilvēkos.

6.6.1. Datorizēta psiholoģiski uz 
psiholoģiju balstīta biokinētiskā (PBBK) 
modelēšana, lai novērtētu iespējamu 
orgānu un audu izplatību in vivo

6.6.2.  Mērķtiecīga in vitro kvalitātes 
noteikšana, lietojot piemērotas cilvēka 
šūnas (piemēram, aknas, nieres, smadzenes 
utt.)
6.6.3  In vitro metabolisma pētījums, 
lietojot cilvēka mikrosomātiskos enzīmus 
vai šūnas

2. sleja 2. sleja

6.6.1. Īstermiņa toksicitātes pētījumu 
(28 dienas) nav nepieciešams veikt, ja:

6.6.1. Konkrēta orgāna toksicitātes 
pētījumu nav nepieciešams veikt, ja:

- ir pieejami uzticami subhroniskas (90 
dienas) vai hroniskas toksicitātes dati, ar 
nosacījumu, ka pētījumā izmantoja 
piemērotu sugu un ievadīšanas ceļu; vai 

- jau ir pieejami uzticami subakūti (28 
dienas) vai subhroniskas (90 dienas) vai 
hroniskas toksicitātes dati; vai  

- ja viela iziet tūlītēju dezintegrāciju un ir 
pietiekami dati par šķelšanās produktiem; 
vai

ja viela iziet tūlītēju dezintegrāciju un ir 
pietiekami dati par šķelšanās produktiem; 
vai 

- attiecīgu iedarbību uz cilvēkiem iespējams 
izslēgt.

- attiecīgu iedarbību uz cilvēkiem iespējams 
izslēgt.

Piemērotu ievadīšanas ceļu izvēlas, 
pamatojoties uz sekojošo:
Testēšana par dermālo ceļu ir vietā, ja:
1) ādas saskare ražošanas un/vai lietošanas 
procesā ir iespējama; un 
2) fizikāli ķīmiskās īpašības vedina domāt 
par ievērojamu absorbcijas pakāpi caur 
ādu; un
3) ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem:
– akūtā dermālā toksicitātes testā ir 
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novērota toksicitāte zemākās devās, nekā 
orālās toksicitātes testā; vai
– ir novēroti sistēmiski efekti vai citi 
absorbcijas apstiprinājumi ādas un/vai acu 
kairinājuma pētījumos; vai 
– in vitro testi norāda uz ievērojamu 
dermālo absorbciju; vai
– attiecībā uz strukturāli saistītām 
vielām ir atzīta ievērojama dermālā 
toksicitāte vai dermālā caurspiešanās.
Testēšana pa dermālo ceļu nav vietā, ja 
absorbcija caur ādu ir maz ticama, kā to 
norāda molekulārais svars (MW > 800 vai 
molekulārais diametrs > 15 Å) un zema 
lipošķīdība (log Kow < -1 vai > 4).
Testēšana pa ieelpošanas ceļu ir vietā, ja:
1) iedarbība uz cilvēkiem ar ieelpošanas 
starpniecību ir iespējama; un
2) ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem:
– vielai ir tvaika spiediens virs 10-2 Pa 
pie 20 °C; vai
– viela ir pulveris, kas satur vairāk 
kā 1% daļiņu uz w/w bāzes, ar daļiņu 
izmēru masas mediānas aerodinamisko 
diametru (MMAD) mazāku par 100 μm; vai
– viela tiks lietota veidā, kas ģenerē 
izsmidzināšanu, daļiņas vai pilienus 
ieelpojama izmēra diapazonā (> 1% uz w/w 
bāzes daļiņām ar MMAD < 100 μm). 
Nepastāvot kontrindikācijām, orālajam 
ceļam ir vislielākās priekšrocības.
Subhroniskas toksicitātes pētījumu 
(90 dienas) (VII pielikums, 6.6.2) 
reģistrētājs ierosina, ja:
– iedarbības uz cilvēkiem biežums un 
ilgums norāda, ka būtu piemēroti veikt 
ilgāka termiņa pētījumu; un ir ievērots 
viens no šādiem nosacījumiem:
– citi pieejamie dati norāda uz to, ka 
vielai var būt bīstama īpašība, ko nav 
iespējams noteikt īstermiņa toksicitātes 
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pētījumā; vai
– atbilstoši izveidoti toksikokinētiskie 
pētījumi atklāj vielas vai tās metabolītu 
akumulāciju noteiktos audos vai orgānos, 
kas, iespējams, varētu palikt neatklāta 
īstermiņa toksicitātes pētījumā, taču 
ilgstošā iedarbībā var būt par iemeslu 
apgrieztajam efektam.
Reģistrētājs ierosina turpmākus pētījumus 
vai arī tādus var prasīt novērtējošās 
dalībvalsts atbildīgā iestāde saskaņā ar 39., 
40. vai 44. pantu gadījumā, ja:
– 28 dienu pētījumā nav iespējams 
noteikt NOAEL, ja vien šādas nespējas 
noteikt NOAEL nav apgrieztu toksisku 
efektu neesamība; vai
– toksicitāte, kas sagādā īpašas bažas 
(piemēram, smaga, nopietna ietekme); vai
– norādījumi par ietekmi, attiecībā uz 

kuru ir pieejami apstiprinājumi, nav 
pietiekami toksikoloģiskajai un riska 
raksturošanai. Šādos gadījumos arī var 
būt lietderīgāk veikt specifiskus 
toksikoloģiskos pētījumus, kas paredzēti 
tam, lai šādas ietekmes pētītu 
(piemēram, imunotoksicitāte, 
neirotoksicitāte); vai 

– sākotnējā atkārtotās devas 
toksicitātes pētījumā izmantotais iedarbības 
ceļš nebija piemērots attiecībā uz 
paredzamo iedarbības ceļu uz cilvēkiem, un 
nav iespējams izdarīt ceļa-pret-ceļu 
ekstrapolāciju; vai
– īpašas bažas attiecībā uz kaitīgo 
iedarbību (piemēram, lietojums patēriņa 
produktos, kas noved pie tāda iedarbības 
līmeņa, kas ir tuvu devas līmenim, kurā var 
gaidīt toksicitātes izpausmi uz cilvēkiem); 
vai
– ietekmes, kas uzrādītas vielās ar 
tādu pašu skaidru attiecību molekulārajā 
struktūrā, kā pētāmajai vielai, 28 dienu 
pētījumā nav iespējams noteikt.
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Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1125
VI PIELIKUMA 6. daļas 1. un 2. slejas 6.7. punkts

1. sleja 1. sleja

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Reproduktīvā toksicitāte

6.7.1. Reproduktīvās/attīstības toksicitātes
skrīnings, viena suga (OECD 421), ja 
pieejamajā informācijā par strukturāli 
saistītajām vielām, (Q)SAR aplēsēs vai in 
vitro metodēs nav apliecinājuma, ka viela 
varētu būt attīstības toksikants.

6.7.1   Reproduktīvās/attīstības toksicitātes
skrīnings lietojot datorizētas ekspertu 
sistēmas / (Q)SAR veidošanu

6.7.1.a   Embriotoksicitātes pētījums lietojot 
ECVAM – apstiprinātu Embrionālās cilmes 
šūnas testu (EST)

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot 
vērā, ka šis ceļš ir visiespējamākais 
iedarbības ceļš cilvēkos (X pielikums B. 31 
vai OECD 414).

6.7.2  In vitro metabolisma pētījums lietojot 
cilvēka mikrosomātiskos enzīmus vai 
šūnas.

2. sleja 2. sleja

6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja: 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
– viela ir pazīstama kā genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti atbilstoši riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– viela ir pazīstama kā genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti atbilstoši riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu 
mutagēns, un ir ieviesti atbilstoši riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu 
mutagēns, un ir ieviesti atbilstoši riska 
pārvaldības pasākumi; vai

- ir pierādījumi, ka viela uzkrājas 
dzīvnieka vai cilvēka audos (piemēram, 
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krūšu audos vai ķermeņa taukos) un veic 
atbilstošus riska pārvaldības pasākumus; 
vai

– attiecīgo iedarbību uz cilvēkiem var 
izslēgt.

– attiecīgo iedarbību uz cilvēkiem var 
izslēgt.

6.7.1. Šajā līmenī pozitīvu skrīninga 
rezultātu apstiprina attīstības toksicitātes 
pētījumā ar vienu sugu, visatbilstošāko 
vielas ievadīšanas ceļu, ņemot vērā, ka šis 
ceļš ir visiespējamākais iedarbības ceļš 
cilvēkos (VI pielikums, 6.7.2). 

6.7.1. Ņemot vērā metabolisma pētījumu 
rezultātus in vitro, pozitīvu EST rezultātu 
uzskata par pietiekamu embriotoksicitātes 
pierādījumu, lai ķimikāliju klasificētu kā 
iespējamu reproduktīvu toksikantu.  

6.7.2. Pētījums sākotnēji jāveic ar vienu 
sugu. Lēmums par nepieciešamību veikt 
pētījumu par otru sugu, jābalsta uz pirmā 
testa rezultātiem.

6.7.2. Ņemot vērā metabolisma pētījumu 
rezultātus in vitro, negatīvu EST un 
ekspertu sistēmas  / (Q)SAR modeļa 
rezultātus liecina, ka ķimikālija iespējams 
nav reproduktīvs toksikants. To var 
apstiprināt tālāki mehānistiski pētījumi in 
vitro.

Divu paaudžu reproduktīvās toksicitātes 
pētījumu (VII pielikums, 6.7.3) reģistrētājs 
ierosina, ja ir norādes par potenciālu 
reproduktīvo toksicitāti, kādas sniedz 
atkārtotas devas toksicitātes pētījums 
(90 dienas) (piemēram, histopatoloģiskā 
ietekme uz gonādām) vai arī vielai ir cieša 
strukturāla attiecība ar zināmu 
reproduktīvi toksikantu.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1126
VI PIELIKUMA 6. daļas 1. un 2. slejas 6.7.2. punkts
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6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot 
vērā, ka šis ceļš ir visiespējamākais 
iedarbības ceļš cilvēkos (X pielikums B. 31 
vai OECD 414).

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, ņemot 
vērā, ka šis ceļš ir visiespējamākais 
iedarbības ceļš cilvēkos (X pielikums B. 31 
vai OECD 414).
un/vai (atkarībā no skrīninga testa 
rezultātiem)
6.7.3. Divu paaudžu reproduktīvās 
toksicitātes pētījumu, viena suga, tēviņš un 
mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā iespējamo iedarbības ceļu 
cilvēkos, ja pētījums (28 dienas vai 90 
dienas) norāda uz reproduktīvo orgānu vai 
audu apgriezto efektu.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd skrīninga testu nodrošina priekš (OECD 421, nevis V pielikumā Direktīvai 
67/548/EEK), kā pirmā darbība, lai pārbaudītu reproduktīvo toksicitāti. Ir ieteikts, ka vismaz 
daļa no turpmākām testēšanas stratēģijām, atkarībā no skrīninga testa stratēģijas pozitīvā 
tipa, papildus attīstības toksicitātes pētījumam, veic ražīguma samazināšanās pētījumu. Pēc 
mūsu domām, labāk būtu pat saglabāt pašreizējo TGD testēšanas stratēģiju, kuras vērtība ir 
apstiprināta.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1127
VI PIELIKUMA 7. daļas 7.1., 7.2.2. un 7.3. punkts

7.1 Akvatiskā toksicitāte Svītrots
7.22 Abiotika Svītrots
7.3 Nosacītība un uzvedība vidē Svītrots

Or. en

Pamatojums

Vielu aizliegšanas riska rezultātā, vielām ar daudzumu no 10 – 100 tonnām, kuru noteikusi 
Komisija, jāsamazina prasības attiecībā uz informāciju. Tāpēc ierosinātais grozījums pārceļ 
prasības attiecībā uz informāciju uz VII pielikuma 7.1., 7.2.2. un 7.3. punktu. 
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1128
VI PIELIKUMA 7. daļas 7.1.3. punkts

1. sleja 1. sleja

7.1.3. Īstermiņa toksicitātes pētījums ar
zivīm: Reģistrētājs var apsvērt ilgtermiņa 
toksicitātes testēšanu īstermiņa testēšanas 
vietā.

7.1.3. Īstermiņa toksicitātes skrīnings ar 
zivīm lietojot TETRATOX un/vai DarT 
testu ar zivju ikriem

2. sleja 2. sleja

7.1.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja: 7.1.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
– viela ļoti slikti šķīst (šķīdība 
ūdenī < 10 μg/l); vai

– viela ļoti slikti šķīst (šķīdība 
ūdenī < 10 μg/l); vai

– maz ticams, ka viela šķērsos 
bioloģiskās membrānas (MW > 800 vai 
molekulāro diametru > 15 Å); vai

– maz ticams, ka viela šķērsos 
bioloģiskās membrānas (MW > 800 vai 
molekulāro diametru > 15 Å); vai

– ir pieejams ilgtermiņa toksicitātes 
pētījums.

– nomērīts vai aprēķināts atdalīšanas 
koeficents (log Kow) ir < 4; vai
– jau ir pieejami dati par īstermiņa vai 
ilgtermiņa toksicitāti.

Ilgtermiņa akvatiskās toksicitātes pētījumu 
ar zivīm (VII pielikums, 7.1.6) ierosina 
reģistrētājs vai arī var pieprasīt 
novērtējošās valsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja 
(paredzamās) iedarbības uz vidi 
salīdzinājums ar īstermiņa akvatiskās 
toksicitātes datu rezultātiem norāda uz 
nepieciešamību pētīt turpmāko iedarbību uz 
ūdens organismiem.
Var apsvērt ilgtermiņa akvatiskās 
toksicitātes pētījumu ar zivīm (VII 
pielikums, 7.1.6), ja viela slikti šķīst ūdenī 
(šķīdība ūdenī < 1 mg/l).

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
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zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus”
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1129
VI PIELIKUMA 7. daļas 7.1.4. punkts

7.1.4. Aktivētas dūņu respirācijas 
kavēšanas pētījums, ja vien nav zema 
emisijas varbūtība kanalizācijas ūdeņu 
attīrīšanas sistēma.

7.1.4. Aktivētas dūņu respirācijas 
kavēšanas pētījums, ja vien nav zema 
emisijas varbūtība kanalizācijas ūdeņu 
attīrīšanas sistēma.

Pētījumu var aizvietot ar nitrifikācijas 
kavēšanas testu, ja pieejami dati rāda, ka 
viela, ļoti ticams, ir mikrobās augšanas vai 
funkcijas inhibitors.

Pētījumu var aizvietot ar nitrifikācijas 
kavēšanas testu, ja pieejami dati rāda, ka 
viela, ļoti ticams, ir mikrobās augšanas vai 
funkcijas inhibitors.

Or. de

Pamatojums

Ja viela kavē bakteriālo augšanu, jāveic nitrifikācijas kavēšanas testu, nevis kā prasīts –
alternatīva pētījumam, bet drīzāk kā tā pielikums.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1130
VI PIELIKUMA 7. daļas 7.2. punkts

7.2 Degradācija Svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā prasības attiecībā uz šo informāciju tagad ir ietvertas V pielikumā, no šejienes tās var 
izsvītrot. (Grozījums saistās ar 5. panta 4. punkta grozījumu.)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1131
VI PIELIKUMA 7. daļas 7.2.a punkts (jauns)
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1. sleja 2. sleja

Prasības attiecībā uz ekotoksikoloģiskās 
informācijas datiem.
7.2.a Degradācija
Reģistrants ierosina tālākus degradācijas 
pētījumus, ja ķīmiskās drošības 
novērtējums saskaņā ar I pielikumu norāda 
uz nepieciešamību tālāk pētīt vielas 
degradāciju. Atbilstoša testa izvēle ir 
atkarīga no drošības novērtējuma 
rezultātiem.
7.2.a.1. Biotika
Informāciju, kas norādīta 7.2.1.2 un 
7.2.1.4.iedaļā, var ierosināt reģistrētājs vai 
arī pieprasīt novērtējošās dalībvalsts 
atbildīgā iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. 
pantu gadījumos, kas noteikti zemāk.
7.2.a.1.2. Simulēšanas tests par absolūtu 
degradāciju virsmas ūdeni.

7.2.a.1.2. Nav nepieciešams veikt pētījumu, 
ja:
vielas šķīdība ūdenī ir mazāka par 10 μg/l.;
viela ļoti viegli biodegradējas.

7.2.a 1.3. Augsnes simulēšanas tests 
(attiecībā uz vielām ar lielu augsnes 
absorbcijas potenciālu).

7.2.a .1.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, 
ja:
ja viela ļoti viegli biodegradējas; vai
ja ir iespējama tieša vai netieša iedarbība 
uz augsni.

7.2.a.1.4. Nogulšņu simulēšanas tests 
(attiecībā uz vielām ar lielu augsnes 
adsorbcijas potenciālu).

7.2.a.1.4. Nav nepieciešams veikt pētījumu, 
ja:
ja viela ļoti viegli biodegradējas; vai
ja ir iespējama tieša vai netieša iedarbība 
uz augsni.

7.2.a.3. Degradācijas produktu 
identifikācija.

7.2.a.3. Ja viela ļoti viegli biodegradējas.
Reģistrants ierosina tālākus degradācijas 
pētījumus, ja ķīmiskās drošības 
novērtējums saskaņā ar I pielikumu norāda 
uz nepieciešamību tālāk pētīt vielas 
nosacītību un uzvedību. Atbilstoša testa 
izvēle ir atkarīga no drošības novērtējuma 
rezultātiem.

Or. en
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(Teksts pārcelts no VII PIELIKUMA 7.2.1 punkta)

Pamatojums

Tas pārceļ degradācijas pētījumu, kas minēts VII pielikuma 7.2. punktā uz VI pielikumu. Dati, 
kas saistīti ar bio- un abiotisko degradāciju ir priekšnoteikums pareizam jebkuras ķimikālijas, 
kas var noplūst vidē, drošības novērtējumam. Šādus pētījumus tāpēc var piemērot vielām ar 
daudzumu 10 tonnas.

Ja pieņem šo grozījumu, attiecīgā VII pielikuma daļa ir jāsvītro.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1132
VII pielikuma 6. daļas 6.1. – 6.4. punkts

6.1. Ādas kairinājums
6.1.1. In vivo ādas kairinājums
6.1.1. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ir kodīga; vai
- viela ir spēcīga skābe (pH < 2,0) vai sārms (pH > 11,5); vai
- viela ir uzliesmojoša gaisā istabas temperatūrā; vai 
- viela ir ļoti toksiska saskarē ar ādu; vai
- akūtās toksicitātes pētījums pa dermālu ceļu neuzrāda ādas kairinājumu līdz pat 
robeždevas līmenim (2000 mg/kg ķermeņa svara); vai
- dati, kas pieejami no V pielikuma 6.1. iedaļā paredzētās testēšanas stratēģijas, ir adekvāti, 
lai klasificētu vielu kā ādu korodējošu vai ādu kairinošu.
6.2. Acu kairinājums
6.2.1. In vivo acu kairinājums 
6.2.1. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ir kodīga; vai
- viela ir spēcīga skābe (pH < 2,0) vai sārms (pH > 11.5); vai
- viela ir uzliesmojoša gaisā istabas temperatūrā; vai
- viela ir klasificēta kā kairinoša saskarē ar ādu un ar nosacījumu, ka reģistrētājs šo vielu 
klasificē kā acu kairinātāju; vai
- dati, kas pieejami no V pielikuma 6.2. iedaļā paredzētās testēšanas stratēģijas, ir adekvāti, 
lai klasificētu vielu kā acis kairinošu.
6.4. Mutagenitāte
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6.4.2. In vitro gēnu mutāciju pētījums baktērijās
6.4.2. Nav nepieciešams veikt pētījumu
- ja ir pieejami adekvāti dati no in vivo citogenitātes testa vai
- viela ir pazīstama kā piederoša kancerogēnās kategorijas 1. vai 2.  
6.4.3. In vitro gēnu mutācijas pētījums zīdītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. iedaļā un VI 
pielikuma 6.4.2. iedaļā negatīvs rezultāts.
6.4.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja ir pieejami adekvāti dati no uzticama in vivo 
zīdītāju gēnu mutācijas testa.
6.4. Atbilstošus in vivo mutagenitātes pētījumus apsver gadījumā, ja kādā no V vai VI 
pielikumā minētajiem mutagenitātes pētījumiem ir pozitīvs rezultāts.

Or. en

Teksts pārnests no VI pielikuma; pašreizējā 2. sleja un 6.4. rinda ir nemainīta

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. Saistībā ar mutagenitāti, ir nodrošināts, ka pozitīva in vitro pētījuma rezultāta 
gadījumā, tas tiks pētīts tālāk. (Saistās ar VI pielikuma grozījumu).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1133
VII pielikuma 6. daļas 6.4. pants

6.4. Ja kādā no mutagenitātes pētījumiem 
ir pozitīvs rezultāts V vai VI pielikumā, un 
nav pieejami rezultāti no in vivo pētījuma, 
reģistrants veic atbilstošu in vivo 
mutagenitātes testu.  
Ja kādā no in vivo pētījumiem ir pozitīvs 
rezultāts, piemēro tālākus atbilstošus in 
vivo pētījumus.  

Svītrots

Or. en

Pamatojums

In vivo mutagenitātes pētījumi nav apstiprināti jaunajos standartos. Pētījumi, kuros attēlots 
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testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH 
Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt www.reachnonanimaltests.org). Tā kā 
neapstiprinātu testu veikšana ar dzīvniekiem ir gan ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, in 
vivo mutagenitātes testus nevajadzētu izmantot. Pozitīva V vai VI pielikumā minēto testu 
rezultāta gadījumā, jāveic tālāki in vitro pētījumi, kā tas ieteikts VI pielikuma 6.4. punkta 
grozījumā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1134
VII pielikuma 7. daļas 6.4. punkts

6.4. Reģistrētājs atbilstošus in vivo
mutagenitātes pētījumus ierosina gadījumā, 
ja kādā no V vai VI pielikumā minētajiem 
mutagenitātes pētījumiem ir pozitīvs 
rezultāts un nav pieejamu rezultātu no in 
vivo pētījuma.

Ja kādā no pieejamajiem in vivo pētījumiem 
ir pozitīvs rezultāts, ierosina turpmākus in 
vivo pētījumus. 

6.4 Reģistrētājs atbilstošus in vivo
mutagenitātes pētījumus ierosina gadījumā, 
ja kādā no V pielikumā vai iepriekšējos 
testos minētajiem mutagenitātes pētījumiem 
ir pozitīvs rezultāts un nav pieejamu 
rezultātu no in vivo pētījuma
Ja kādā no pieejamajiem in vivo pētījumiem 
ir pozitīvs rezultāts, ierosina turpmākus in 
vivo pētījumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas iepriekš izskaidrots, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. Saistībā ar mutagenitāti, ir nodrošināts, ka pozitīva in vitro pētījuma rezultāta 
gadījumā, tā tiks pētīts tālāk. (saistās ar VI pielikuma grozījumu).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1135
VII pielikuma 6. daļas 6.6. punkts

6.6. Atkārtotas devas toksicitāte Svītrots

Or. en
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Pamatojums

Toksicitātes testi izmantojot atkārtotu devu jaunajos standartos nav apstiprināti. Pētījumi, 
kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti 
“REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt 
www.reachnonanimaltests.org). Tā kā neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan 
ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, toksicitātes testus ar dzīvniekiem izmantojot atkārtotu 
devu nedrīkst izmantot. Galējā robeža ir skaidri noteikta ierosinātajā atsevišķu orgānu 
testēšanas stratēģijā, ar kuru nomainīt toksicitātes testus izmantojot atkārtotu devu VI 
pielikuma 6.6. punktā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1136
VII pielikuma 6. daļas 6.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6.6. Atkārtotas devas toksicitāte

6.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas 
toksicitātes pētījums (28 dienas), viena 
suga, tēviņš un mātīte, vispiemērotākais 
ievadīšanas ceļš, ņemot vērā iespējamo 
iedarbības ceļu cilvēkos, ja vien šāds 
pētījums nav jau paredzēts kā daļa no VI 
pielikuma prasībām vai ja ir ierosināti 
testi saskaņā ar 6.6.2. iedaļu. Šajā 
gadījumā IX pielikuma 3. iedaļu 
nepiemēro.

6.6.2. Subhroniskas toksicitātes 
pētījums (90 dienas), viena suga, 
grauzēji, tēviņš un mātīte, 
vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā iespējamo iedarbības ceļu 
cilvēkos

6.6.2. Subhroniskas toksicitātes pētījumu
(90 dienas) nav nepieciešams veikt, ja:

- ir pieejams uzticams īstermiņa pētījums 
(28 dienas), uzrādot smagu toksicitātes ietekmi 
atbilstoši kritērijiem, lai vielu klasificētu kā R48, 
kā dēļ novērotais NOAEL-28 dienas, ar 
atbilstoša nenoteiktības faktora piemērošanu, 
pieļauj ekstrapolāciju, tuvojoties NOAEL-
90 dienas attiecībā uz to pašu iedarbības ceļu; 
vai



PE 357.826v01-00 72/98 AM\565939LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

- ir pieejams uzticams hroniskas toksicitātes 
pētījums, ar nosacījumu, ka tajā izmantota 
piemērota suga un vielas ievadīšanas ceļš; vai 

- viela nereaģē, nešķīst un nav ieelpojama, un 
nav nekādu absorbcijas apstiprinājumu, kā arī 
nav nekāda toksicitātes apstiprinājuma 28-dienu 
“robežu testā”, jo īpaši, ja šāds modelis saistīts 
ar ierobežotu iedarbību uz cilvēkiem.

Piemērotu ievadīšanas ceļu izvēlas, pamatojoties 
uz sekojošo:

Testēšana par dermālo ceļu ir vietā, ja:

(1) ādas saskare ražošanas un/vai lietošanas 
procesā ir iespējama; un

(2) fizikāli ķīmiskās īpašības vedina domāt par 
ievērojamu absorbcijas pakāpi caur ādu; un

(3) ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:
- akūtā dermālā toksicitātes testā ir novērota 
toksicitāte zemākās devās, nekā orālās toksicitātes 
testā; vai

- ir novēroti sistēmiski efekti vai citi absorbcijas 
apstiprinājumi ādas un/vai acu kairinājuma 
pētījumos; vai
- in vitro testi norāda uz ievērojamu dermālo 
absorbciju; vai
- attiecībā uz strukturāli saistītām vielām ir atzīta 
ievērojama dermālā toksicitāte vai dermālā 
caurspiešanās.

Testēšana pa dermālo ceļu nav vietā, ja 
absorbcija caur ādu ir maz ticama, kā to norāda 
molekulārais svars (MW > 800 vai molekulārais 
diametrs > 15 Å) un zema lipošķīdība (log 
Kow < -1 vai > 4).
Testēšana pa ieelpošanas ceļu ir vietā, ja:
(1) iedarbība uz cilvēkiem ar ieelpošanas 
starpniecību ir iespējama; un

(2) ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

- vielai ir tvaika spiediens virs 10-2 Pa pie 20 °C; 
vai

- viela ir pulveris, kas satur vairāk kā 1% daļiņu 
uz w/w bāzes, ar daļiņu izmēru masas mediānas 
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aerodinamisko diametru (MMAD) mazāku 
par 100 μm; vai

- viela tiks lietota veidā, kas ģenerē 
izsmidzināšanu, daļiņas vai pilienus ieelpojama 
izmēra diapazonā (> 1% uz w/w bāzes daļiņām ar 
MMAD < 100 μm). Nepastāvot kontrindikācijām, 
orālajam ceļam ir vislielākās priekšrocības.

Reģistrētājs ierosina turpmākus pētījumus vai arī 
tādus var prasīt novērtējošās dalībvalsts atbildīgā 
iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, 
ja:

- 90 dienu pētījumā nav iespējams noteikt 
NOAEL, ja vien šādas nespējas noteikt NOAEL 
imesls nav apgrieztu toksisku efektu neesamība; 
vai

- toksicitāte, kas sagādā īpašas bažas (piemēram, 
smaga, nopietna ietekme); vai

- norādījumi par ietekmi, attiecībā uz kuru ir 
pieejami apstiprinājumi, nav pietiekami 
toksikoloģiskajai un riska raksturošanai. Šādos 
gadījumos arī var būt lietderīgāk veikt specifiskus 
toksikoloģiskos pētījumus, kas paredzēti tam, lai 
šādas ietekmes pētītu (piemēram, 
imunotoksicitāte, neirotoksicitāte); vai

- īpašas bažas attiecībā uz kaitīgo iedarbību 
(piemēram, lietojums patēriņa produktos, kas 
noved pie tāda iedarbības līmeņa, kas ir tuvu 
devas līmenim, kurā var gaidīt toksicitātes 
izpausmi uz cilvēkiem).

Parlamenta veiktais grozījums

6.6. Atkārtotas devas toksicitāte

6.6.1. Īstermiņa atkārtotas devas 
toksicitātes pētījums (28 dienas), viena 
suga, tēviņš un mātīte, vispiemērotākais 
ievadīšanas ceļš, ņemot vērā iespējamo 
iedarbības ceļu cilvēkos, ja vien šāds 
pētījums nav jau paredzēts kā daļa no VI 
pielikuma prasībām vai ja ir ierosināti 
testi saskaņā ar 6.6.2. iedaļu. Šajā 
gadījumā IX pielikuma 3. iedaļu 
nepiemēro.

6.6.1. Īstermiņa toksicitātes pētījumu (28 dienas) 
nav nepieciešams veikt, ja:

– ir pieejams uzticams subhroniskas (90 dienas) 
vai hroniskas toksicitātes pētījums, ar 
nosacījumu, ka tajā izmantota piemērota suga 
un vielas ievadīšanas ceļš; vai 

– kad viela uzreiz sabrūk un ir pietiekami daudz 
datu par šķelšanās produktiem; vai

– var izslēgt attiecīgu iedarbību uz cilvēku.
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Piemērotu ievadīšanas ceļu izvēlas, pamatojoties 
uz sekojošo:

Testēšana par dermālo ceļu ir vietā, ja:
(1) ādas saskare ražošanas un/vai lietošanas 
procesā ir iespējama; un

(2) fizikāli ķīmiskās īpašības vedina domāt par 
ievērojamu absorbcijas pakāpi caur ādu; un

(3) ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

- akūtā dermālā toksicitātes testā ir novērota 
toksicitāte zemākās devās, nekā orālās toksicitātes 
testā; vai
- ir novēroti sistēmiski efekti vai citi absorbcijas 
apstiprinājumi ādas un/vai acu kairinājuma 
pētījumos; vai

- in vitro testi norāda uz ievērojamu dermālo 
absorbciju; vai

- attiecībā uz strukturāli saistītām vielām ir atzīta 
ievērojama dermālā toksicitāte vai dermālā 
caurspiešanās.

Testēšana pa dermālo ceļu nav vietā, ja absorbcija 
caur ādu ir maz ticama, kā to norāda molekulārais 
svars (MW > 800 vai molekulārais 
diametrs > 15 Å) un zema lipošķīdība (log 
Kow < -1 vai > 4).

Testēšana pa ieelpošanas ceļu ir vietā, ja:

(1) iedarbība uz cilvēkiem ar ieelpošanas 
starpniecību ir iespējama; un

(2) ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

- vielai ir tvaika spiediens virs 10-2 Pa pie 20 °C; 
vai

- viela ir pulveris, kas satur vairāk kā 1% daļiņu 
uz w/w bāzes, ar daļiņu izmēru masas mediānas 
aerodinamisko diametru (MMAD) mazāku 
par 100 μm; or

- viela tiks lietota veidā, kas ģenerē 
izsmidzināšanu, daļiņas vai pilienus ieelpojama 
izmēra diapazonā (> 1% uz w/w bāzes daļiņām ar 
MMAD < 100 μm). Nepastāvot kontrindikācijām, 
orālajam ceļam ir vislielākās priekšrocības.

Subhroniskas toksicitātes pētījumu (90 dienas) 
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(VII pielikuma 6.6.2. iedaļa) veic reģistrants, ja: 
- kaitīgās iedarbības uz cilvēku biežums un 
ilgums norāda uz to, ka nepieciešams garāka 
termiņa pētījums; un ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem: 
- citi pieejamie dati norāda, ka vielai var būt 
bīstama īpašība, ko nav iespējams noteikt 
īstermiņa toksicitātes pētījumā; vai
- atbilstoši izveidoti toksikokinētiskie pētījumi 
atklāj vielas vai tās metabolītu akumulāciju 
noteiktos audos vai orgānos, kas, iespējams,
varētu palikt neatklāta īstermiņa toksicitātes 
pētījumā, taču ilgstošā iedarbībā var būt par 
iemeslu apgrieztajam efektam.

Reģistrētājs ierosina turpmākus pētījumus vai arī 
tādus var prasīt novērtējošās dalībvalsts atbildīgā 
iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, 
ja:

- 28 dienu pētījumā nav iespējams noteikt 
NOAEL, ja vien šādas nespējas noteikt NOAEL 
nav apgrieztu toksisku efektu neesamība; vai
- toksicitāte, kas sagādā īpašas bažas (piemēram, 
smaga, nopietna ietekme); vai
- norādījumi par ietekmi, attiecībā uz kuru ir 
pieejami apstiprinājumi, nav pietiekami 
toksikoloģiskajai un riska raksturošanai. Šādos 
gadījumos arī var būt lietderīgāk veikt specifiskus 
toksikoloģiskos pētījumus, kas paredzēti tam, lai 
šādas ietekmes pētītu (piemēram, 
imunotoksicitāte, neirotoksicitāte); vai

- sākotnējā atkārtotās devas toksicitātes pētījumā 
izmantotais iedarbības ceļš nebija piemērots 
attiecībā uz paredzamo iedarbības ceļu uz 
cilvēkiem, un nav iespējams izdarīt ceļa-pret-
ceļu ekstrapolāciju; vai
- īpašas bažas attiecībā uz kaitīgo iedarbību 
(piemēram, lietojums patēriņa produktos, kas 
noved pie tāda iedarbības līmeņa, kas ir tuvu 
devas līmenim, kurā var gaidīt toksicitātes 
izpausmi uz cilvēkiem); vai

- ietekmes, kas uzrādītas vielās ar tādu pašu 
skaidru attiecību molekulārajā struktūrā, kā 
pētāmajai vielai, 28 dienu pētījumā nav 
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iespējams noteikt.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. (Saistās ar VI pielikuma 6.1. - 6.4. punkta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1137
VII pielikuma 6. daļas 6.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:

- viela ir pazīstama kā genotoksisks kancerogēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi; vai
- viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutagēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi.

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
viena suga, vispiemērotākais ievadīšanas 
ceļš, ņemot vērā, ka šis ceļš ir 
visiespējamākais iedarbības ceļš cilvēkos
(X pielikums B. 31 vai OECD 414), ja 
nav jau paredzēts kā daļa no VI 
pielikuma prasībām.

6.7.2 Pētījums sākotnēji jāveic ar vienu sugu. 
Lēmums par nepieciešamību veikt pētījumu par 
otru sugu, jābalsta uz pirmā testa rezultātiem.

6.7.3. Divu paaudžu reproduktīvās 
toksicitātes pētījumu, viena suga, tēviņš 
un mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas 
ceļš, ņemot vērā iespējamo iedarbības 
ceļu cilvēkos, ja pētījums (28 dienas vai 
90 dienas) norāda uz reproduktīvo 
orgānu vai audu apgriezto efektu.
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Parlamentie veiktais grozījums

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:

- viela ir pazīstama kā genotoksisks kancerogēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi; vai
- viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutagēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi. 

6.7.1. Reproduktīvās/attīstības 
toksicitātes skrīnings, viena suga 
(OECD 421), ja pieejamajā informācijā 
par strukturāli saistītajām vielām, 
(Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs nav 
apliecinājuma, ka viela varētu būt 
attīstības toksikants.

6.7.1. Šajā līmenī pozitīvu skrīninga rezultātu 
apstiprina attīstības toksicitātes pētījumā ar 
vienu sugu, visatbilstošāko vielas ievadīšanas 
ceļu, ņemot vērā, ka šis ceļš ir visiespējamākais 
iedarbības ceļš cilvēkos (VI pielikums, 6.7.2). 

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
viena suga, vispiemērotākais ievadīšanas 
ceļš, ņemot vērā, ka šis ceļš ir 
visiespējamākais iedarbības ceļš cilvēkos
(X pielikums B. 31 vai OECD 414), ja 
nav jau paredzēts kā daļa no VI 
pielikuma prasībām.

6.7.2. Pētījums sākotnēji jāveic ar vienu sugu. 
Lēmums par nepieciešamību veikt pētījumu par 
otru sugu, jābalsta uz pirmā testa rezultātiem.

Divu paaudžu reproduktīvās toksicitātes 
pētījumu (VII pielikums, 6.7.3) reģistrētājs 
ierosina, ja ir norādes par potenciālu 
reproduktīvo toksicitāti, kādas sniedz atkārtotas 
devas toksicitātes pētījums (90 dienas) 
(piemēram, histopatoloģiskā ietekme uz 
gonādām) vai arī vielai ir cieša strukturāla 
attiecība ar zināmu reproduktīvi toksikantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. (Saistās ar VI pielikuma 6.1. - 6.4. punkta grozījumu).
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1138
VII pielikuma 6. daļas 6.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ir pazīstama kā genotoksisks kancerogēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi; vai

- viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutagēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi.

6.7.2. Attīstības toksicitātes pētījums, 
viena suga, vispiemērotākais 
ievadīšanas ceļš, ņemot vērā, ka šis ceļš 
ir visiespējamākais iedarbības ceļš 
cilvēkos (X pielikums B. 31 vai 
OECD 414), ja nav jau paredzēts kā 
daļa no VI pielikuma prasībām.

6.7.2 Pētījums sākotnēji jāveic ar vienu sugu. 
Lēmums par nepieciešamību veikt pētījumu par 
otru sugu, jābalsta uz pirmā testa rezultātiem.

6.7.3. Divu paaudžu reproduktīvās 
toksicitātes pētījumu, viena suga, tēviņš 
un mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas 
ceļš, ņemot vērā iespējamo iedarbības 
ceļu cilvēkos, ja pētījums (28 dienas vai 
90 dienas) norāda uz reproduktīvo 
orgānu vai audu apgriezto efektu.

Parlamenta veiktais grozījums

6.7. Reproduktīvā toksicitāte 6.7. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ir pazīstama kā genotoksisks kancerogēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi; vai

- viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu mutagēns, 
un ir ieviesti atbilstoši riska pārvaldības 
pasākumi; vai
- ir pierādījumi, ka viela uzkrājas dzīvnieka vai 
cilvēka audos (piemēram, krūšu audos vai 
ķermeņa taukos) un veic atbilstošus riska 
pārvaldības pasākumus.

6.7.2. In vitro mehāniskie pētījumi, lai 
novērtētu ķīmisko ietekmi uz:



AM\565939LV.doc 79/98 PE 357.826v01-00

Ārējais tulkojums LV

(i) Steroīdu hormonu sintēze 
(piemēram, H295R šūnu rinda)
(ii) Cilvēka spermas dzīvotspēja, 
kustīgums, morfoloģija un bioķīmija 
(iii) Sertoli kultivētās šūnas
(iv) Olnīcu folikulu kultivētās šūnas
(v) Citas pamatotas in vitro vai in silico 
metodes

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1139

VII pielikuma 6. daļas 6.7.a punkts (jauns).

Parlamenta veiktais grozījums

6.7.a Toksikokinētika

6.7a.1. Vielas toksikokinētiskās 
uzvedības novērtējums tādā apmērā, ko 
var izzināt no attiecīgās pieejamās 
informācijas 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
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un vairāk.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1140
VII pielikuma 6. daļas 6.7.a punkts (jauns)

Parlamenta veiktais grozījums

6.7.a. Toksikokinētika

6.7.a.1. Vielas toksikokinētiskās 
uzvedības novērtējums tādā apmērā, ko 
var izzināt no papildus pētījumiem, tai 
skaitā biotransformācijas un 
farmakokinētikas, kad ir nepieciešams 
noskaidrot tālāko pētījumu stratēģiju 
un/vai veikt vispārēju toksikoloģisko 
novērtējumu.  

Or. de

(VIII pielikuma identisks grozījums, viens autors)

Pamatojums

Saskaņā ar REACH priekšlikumu, nav prasību attiecībā uz vielas toksikokinētiskās īpašības. 
Tomēr atsevišķos gadījumos šīs zināšanas var būt ļoti noderīgas izvēloties piemērotu 
testēšanas stratēģiju, jo īpaši CMR vielām ar augstu tonnāžu, ir ieteicams, ka šādām 
testēšanas stratēģijām ieteikumus sagatavo katrai atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1141
VII pielikuma 7. daļas 7.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

7.1. Akvatiskā toksicitāte 7.1. Reģistrētājs ierosina ilgtermiņa toksicitātes 
testēšanu, ja ķimikāliju drošības novērtējums 
saskaņā ar I pielikumu uzrāda nepieciešamību 
dziļāk izpētīt ietekmi uz ūdens organismiem. 
Attiecīgā testa izvēle ir atkarīga no drošības 
novērtējuma rezultātiem.

7.1.5. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana 
ar Daphnia, (ja vien nav jau paredzēta 

7.1.5. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
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kā daļa no V pielikuma prasībām) membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å); vai
- tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
sektoru ir maz ticama.

7.1.6. Ilgtermiņa toksicitātes testēšana 
ar zivīm, (ja vien nav jau paredzēta kā 
daļa no V pielikuma prasībām)

7.1.6. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å); or
- tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
sektoru ir maz ticama.

Informācija jāiesniedz attiecībā uz 
vienu no šeit minētā – 7.1.6.1., 7.1.6.2. 
vai 7.1.6.3.

7.1.6.1 Zivju agrīnā posma (FELS) 
toksicitātes tests (OECD 210)

7.1.6.2 Zivju īstermiņa toksicitātes tests 
embrija un ikru stadijā (X C.15 
pielikums vai OECD 212)
7.1.6.3 Zivis, jaunu zivju augšanas tests 
(X C.14 pielikums vai OECD 215)

7.1.6.1. Reģistrators ierosina FELS toksicitātes 
testu vai arī viņam to var pieprasīt veikt 
novērtējošās dalībvalsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja vielai ir 
bioakumulācijas potenciāls.

Parlamenta veiktais grozījums

7.1. Akvatiskā toksicitāte
7.1.2. Augšanas kavēšanas pētījums ar 
aļģēm

7.1.2. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ļoti slikti šķīst (šķīdība ūdenī < 10 μg/l); 
vai
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å).

7.1.3. Īstermiņa toksicitātes pētījums 
ar zivīm: Reģistrētājs var apsvērs 
ilgtermiņa toksicitātes testēšanu 
īstermiņa testēšanas vietā.

7.1.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ļoti slikti šķīst (šķīdība ūdenī < 10 μg/l); 
vai
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å); vai
- ir pieejams ilgtermiņa toksicitātes pētījums.

Ilgtermiņa akvatiskās toksicitātes pētījumu ar 
zivīm (VII pielikums, 7.1.6) ierosina reģistrētājs 
vai arī var pieprasīt novērtējošās valsts atbildīgā 
iestāde saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja 
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(paredzamās) iedarbības uz vidi salīdzinājums ar 
īstermiņa akvatiskās toksicitātes datu rezultātiem 
norāda uz nepieciešamību pētīt turpmāko 
iedarbību uz ūdens organismiem.
Var apsvērt ilgtermiņa akvatiskās toksicitātes 
pētījumu ar zivīm (VII pielikums, 7.1.6), ja viela 
slikti šķīst ūdenī (šķīdība ūdenī < 1 mg/l).

7.1.4. Aktivētas dūņu respirācijas 
kavēšanas pētījums, ja vien nav zema 
emisijas varbūtība kanalizācijas ūdeņu 
attīrīšanas sistēma

7.1.4. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- viela ārkārtīgi slikti šķīst ūdenī (šķīdība 
ūdenī < 10 μg/l); vai
- viela ir atzīta par ātri biodegradējošos, un 
pielietotās testa koncentrācijas ir tās 
koncentrācijas diapazonā, kādu var gaidīt no 
kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas sistēmā 
ieplūstošas vielas.
Pētījumu var aizvietot ar nitrifikācijas kavēšanas 
testu, ja pieejami dati rāda, ka viela, ļoti ticams, 
ir mikrobās augšanas vai funkcijas inhibitors.

Or. en

Teksts pārcelts no VI pielikuma 7. daļas 7.1. punkta

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. (Saistās ar VI pielikuma 6.1. – 6.4. punkta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1142
VII pielikuma 7. daļas 7.1.6. punkts

7.1.6. Ilgtermiņa akvatiskās toksicitātes 
pētījumu ar zivīm

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa toksicitātes pētījums ar zivīm nav apstiprināts jaunajos standartos. Pētījumi, kuros 
attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti “ REACH 
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Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt www.reachnonanimaltests.org). Tā kā 
nelikumīgu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, nelieto 
toksicitātes testus ar dzīvniekiem izmantojot atkārtotu devu. Galējā robeža ir skaidri norādīta 
VI pielikuma 7.1.3. punktā par alternatīvajiem pētījumiem, kas aizvieto īstermiņa toksicitātes 
pētījumus ar zivīm.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1143
VII pielikuma 7. daļas 7.2.1.a iedaļa (jauns)

Parlamenta veiktais grozījums

7.2.2. Abiotika
7.2.2.1. Hidrolīze kā pH funkcija.

7.2.2.1. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:

viela ļoti viegli biodegradējas; vai

vielas šķīdība ūdenī ir mazāka par 10 μg/l.

Or. en

Teksts pārcelts no VI pielikuma 7. daļas 7.2.2. punkta)

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. (saistās ar VI pielikuma 6.1 - 6.4. punkta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr.1144
VII pielikuma 7. daļas 7.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

7.3. Nosacītība un uzvedība vidē

7.3.2. Biocentrēšanās (vienā) ūdens 
sugā, vēlams zivīs

7.3.2. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- vielai ir zems bioakumulācijas potenciāls (t. i., 
log Kow < 3); vai
- maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas (MW > 800 vai molekulāro 
diametru > 15 Å; vai
- tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz ūdens 
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sektoru ir maz ticama.

7.3.3. Turpmāki pētījumi par 
adsobciju/desorbciju atkarībā no VI 
pieprasītā pētījuma rezultātiem

7.3.3. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
- balstoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām, sagaidāms, ka tai ir zems adsorbcijas 
potenciāls (piemēram, vielai ir zems sadalījuma 
koeficients: šķīdības n-oktanolā attiecība pret 
šķīdību ūdenī); vai
- viela strauji sadalās.

Parlamenta veiktais grozījums

7.3. Nosacītība un uzvedība vidē

7.3.1. Absorbcijas/desorbcijas 
skrīninga pētījums

7.3.1. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja:
– balstoties uz vielas fizikāli ķīmiskajām 

īpašībām, sagaidāms, ka tai ir zems 
adsorbcijas potenciāls (piemēram, vielai ir 
zems sadalījuma koeficients: šķīdības n-
oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī); vai 

– viela strauji sadalās.

Or. en

Teksts pārcelts no VI pielikuma 7. daļas 7.3. punkta

Pamatojums

Šis grozījums, kā tas izskaidrots augstāk, tapis VI grozījuma rezultātā. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ir nepieciešams saglabāt tās pašas prasības attiecībā uz daudzumu 100 tonnas 
un vairāk. (saistās ar VI pielikuma 6.1 - 6.4. punkta grozījumu)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1145
VIII pielikuma ievada 1. punkts

Šī pielikuma līmenī reģistrētājam jāiesniedz 
priekšlikums un laika plānojums attiecībā uz 
šī pielikuma informācijas prasību izpildi
saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) 
apakšpunktu.

Šī pielikuma līmenī reģistrētājam jāiesniedz 
priekšlikums un laika plānojums attiecībā uz 
šī pielikuma, kas ietver testus ar 
mugurkaulniekiem informācijas prasību 
izpildi saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) 
apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikumi attiecībā uz pētījumiem attiecas tikai prasībām par pētījumiem ar 
mugurkaulniekiem. Visa pārējā informācija ir jānodrošina saskaņā ar beigu termiņiem, kas 
norādīti 21. pantā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1146
VIII pielikuma 6. daļas 6.4. punkts

6.4. Ja kādā no iepriekšējiem mutagenitātes 
pētījumiem ir pozitīvs rezultāts, reģistrants 
ierosina turpmākus mutagenitātes 
pētījumus.  

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādā savienojumā, ir jābūt pietiekamai informācijai, lai pieņemtu pamatotu lēmumu attiecībā 
uz vielas klasifikāciju un kontrolēšanu, kas attiecās uz tās mutagenicitāti. Ja V vai VI 
pielikuma pētījuma rezultātā ir pozitīvi rezultāti, tālāki in vitro pētījumi jāveic, kā tas ieteikts 
VI pielikuma 6.4. punkta grozījumā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1147
VIII pielikuma 6. daļas 6.6.3. punkts

6.6.3. Ilgtermiņa atkārtotas toksicitātes 
pētījumu (≥ 12 mēneši) var ierosināt 
reģistrētājs vai arī var pieprasīt 
novērtējošās valsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, ja 
kaitīgās iedarbības uz cilvēku biežums un 
ilgums norāda uz to, ka nepieciešams 
garāka termiņa pētījums un ir ievērots 
viens no šādiem nosacījumiem:

svītrots

- 28 dienu vai 90 dienu pētījumā novēroja 
nopietnu vai smagu toksicitātes ietekmi, kas 

svītrots
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rada sevišķas bažas, attiecībā uz ko 
pieejamie apliecinājumi ir neadekvāti, lai 
veiktu toksikoloģisko vai risku 
raksturojumu; vai
- 28 dienu vai 90 dienu pētījumā netika 
noteiktas ietekmes, kādas uzrāda vielas ar 
skaidru molekulārās struktūras attiecību 
pret pētāmo vielu; or

svītrots

- vielai var būt bīstama īpašība, ko nav 
iespējams noteikt 90 dienu pētījumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa atkārtotas toksicitātes pētījums nav apstiprināts jaunajos standartos. Pētījumi, 
kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti “ 
REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt 
www.reachnonanimaltests.org). Tā kā nelikumīgu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, 
gan zinātniski nepieļaujama, nelieto toksicitātes testus ar dzīvniekiem izmantojot atkārtotu 
devu. Galējā robeža ir skaidri noteikta ierosinātajā atsevišķu orgānu testēšanas stratēģijā, ar 
kuru nomainīt toksicitātes testus izmantojot atkārtotu devu VI pielikuma 6.6. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1148
VIII pielikuma 6. daļas 6.6. punkts

6.6. Turpmākus pētījumu ierosina 
reģistrētājs vai arī tādus var prasīt 
novērtējošās dalībvalsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, 
ja:

svītrots

- atklājas toksicitāte, kas rada sevisķas 
bažas (piemēram, nopietnas/smagas 
ietekmes); vai

svītrots

- norādījumi par ietekmi, attiecībā uz kuru 
ir pieejami apstiprinājumi, nav pietiekami 
toksikoloģiskajai un riska raksturošanai. 
Šādos gadījumos arī var būt lietderīgāk 
veikt specifiskus toksikoloģiskos pētījumus, 
kas paredzēti tam, lai šādas ietekmes pētītu 
(piemēram, imunotoksicitāte, 
neirotoksicitāte); vai

svītrots
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- īpašas bažas attiecībā uz kaitīgo iedarbību 
(piemēram, lietojums patēriņa produktos, 
kas noved pie tāda iedarbības līmeņa, kas ir 
tuvu devas līmenim, kurā var gaidīt 
toksicitātes izpausmi uz cilvēkiem).

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa toksicitātes pētījumi izmantojot atkārtotu devu jaunajos standartos nav 
apstiprināti. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva 
stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt 
www.reachnonanimaltests.org). Tā kā neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan 
ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, toksicitātes testus ar dzīvniekiem izmantojot atkārtotu 
devu nedrīkst izmantot. Galējā robeža ir skaidri noteikta ierosinātajā atsevišķu orgānu 
testēšanas stratēģijā, ar kuru nomainīt toksicitātes testus izmantojot atkārtotu devu VI 
pielikuma 6.6. punktā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1149
VIII pielikuma 6. daļas 6.7. punkts

6.7.4. Divu paaudžu reproduktīvās 
toksicitātes pētījums, viena suga, tēviņš un 
mātīte, vispiemērotākais ievadīšanas ceļš, 
ņemot vērā iespējamo iedarbības ceļu 
cilvēkos, ja vien nav jau paredzēts kā daļa 
no VII pielikuma prasībām

svītrots

6.7.4. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja: svītrots
- viela ir pazīstama kā genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti atbilstoši riska 
pārvaldības pasākumi; vai

svītrots

- viela ir pazīstama, kā baktēriju šūnu 
mutagēns, un ir ieviesti atbilstoši riska
pārvaldības pasākumi; vai

svītrots

- vielai ir maza toksikoloģiskā aktivitāte 
(nevienā no pieejamajiem testiem nav 
parādījies toksicitātes apliecinājums), no 
toksikokinētiskajiem datiem var pierādīt, ka 
pa attiecīgajiem iedarbības ceļiem 
(piemēram, plazmas/asiņu koncentrācijas 

svītrots
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zem noteikšanas līmeņa, izmantojot jutīgu 
metodi, vielas un vielas metabolītu 
neesamība urīnā, žultī vai izelpotajā gaisā) 
nerodas nekāda sistēmiska absorbcija un 
ka kaitīgas iedarbības uz cilvēku nav nemaz 
vai arī tā nav būtiska.

Or. en

Pamatojums

Divu paaudžu reproduktīvās toksicitātes pētījums jaunajos standartos nav apstiprināti. 
Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir 
citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” (skatīt 
www.reachnonanimaltests.org). Tā kā neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan 
ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, toksicitātes testus ar dzīvniekiem izmantojot atkārtotu 
devu nedrīkst izmantot. Galējā robeža ir skaidri norādīta ierosinātajā alternatīvā pētījumu 
stratēģijā VI pielikuma 6.7. punktā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1150
VIII pielikuma 6. daļas 6.7.a punkts (jauns)

6.7.a Toksikokinētika
6.7.a.1. Vielas toksikokinētiskās uzvedības 
novērtējums tādā apmērā, ko var izzināt no 
papildus pētījumiem, tai skaitā 
biotransformācijas un farmakokinētikas, 
kad ir nepieciešams noskaidrot tālāko 
pētījumu stratēģiju un/vai veikt vispārēju 
toksikoloģisko novērtējumu.  

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar REACH priekšlikumu, nav prasību attiecībā uz vielas toksikokinētiskās īpašības. 
Tomēr atsevišķos gadījumos šīs zināšanas var būt ļoti noderīgas izvēloties piemērotu 
testēšanas stratēģiju, jo īpaši CMR vielām ar augstu tonnāžu, ir ieteicams, ka šādām 
testēšanas stratēģijām ieteikumus sagatavo katrai atsevišķi.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1151
VIII pielikuma 6. daļas 6.9. punkts

6.9. Kancerogenitātes pētījumu var ierosināt 
reģistrētājs vai arī tādus var prasīt 
novērtējošās dalībvalsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, 
ja: 

6.9. Kancerogenitātes pētījumus var 
ierosināt reģistrētājs vai arī tādus var prasīt 
novērtējošās dalībvalsts atbildīgā iestāde 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu gadījumā, 
ja:

- vielai ir plaši izplatīts, izkliedējošs 
lietojums vai arī nav biežas vai ilgstošas 
kaitīgas iedarbības uz cilvēkiem 
apstiprinājuma; un 

- vielai ir plaši izplatīts, izkliedējošs 
lietojums vai arī nav biežas vai ilgstošas 
kaitīgas iedarbības uz cilvēkiem 
apstiprinājuma; un 

- viela ir klasificēta kā mutagēna kategorija 
3 vai arī atkārtotas devas pētījumi 
neapliecina to, ka viela var ierosināt 
hiperplaziju un/vai pirms-neoplastiskus 
bojājumus.

- viela ir klasificēta kā mutagēna kategorija 
3 vai arī atkārtotas devas pētījumi 
neapliecina to, ka viela var ierosināt 
hiperplaziju un/vai pirms-neoplastiskus 
bojājumus.
Pētījumi jāveic pakāpeniski, ievērojot šādas 
darbības:
1) pieejamo datu par cilvēkiem un 
dzīvniekiem novērtēšana,
2) Pierādījuma smaguma novērtējums, kas 
sastāv no:
i) Mutagenicitātes un ģenētiskās 
toksicitātes datiem (V, VII un VIII 
pētījums)
ii) Datorizēta ekspertu sistēmas/ (Q)SAR 
modelēšanas
iii) Šūnu transformācijas kvalitātes 
noteikšanas

Or. en

Pamatojums

Direktīva 86/609 pieprasa testus, gadījumos, kad tas ir pamatoti un praktiski iespējams, ko 
neveic uz dzīvniekiem. Testi ar dzīvniekiem REACH nav apstiprināti jaunajos standartos un 
tāpēc tie ir jāaizvieto, jo neapstiprinātu testu ar dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan 
zinātniski nepieļaujama. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā nepamatotība un ierosināta 
alternatīva stratēģija, ir citēti “REACH Testēšanas stratēģijās neizmantojot dzīvniekus” 
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(skatīt www.reachnonanimaltests.org). Alternatīva ir zinātniski pamatota. Ja rodas šaubas 
par viela īpašībām, tās jāsaskaņo ar pārvaldības pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.1152
VIII pielikuma 7. daļas 7.5. punkts

7.5. Ilgtermiņa toksicitātes testēšanu 
reģistrētājs ierosina, ja (paredzamās) 
iedarbības uz vidi salīdzinājums ar īstermiņa 
toksicitātes testu datu rezultātiem norāda uz 
nepieciešamību pētīt turpmāko iedarbību uz 
sauszemes organismiem Atbilstoša testa 
izvēle ir atkarīga no salīdzinājuma 
rezultātiem.

7.5. Ilgtermiņa toksicitātes testēšanu 
reģistrētājs ierosina, ja (paredzamās) 
iedarbības uz vidi salīdzinājums ar īstermiņa 
toksicitātes testu datu rezultātiem uz 
sauszemes dzīvniekiem norāda uz 
nepieciešamību pētīt turpmāko iedarbību uz 
sauszemes organismiem Atbilstoša testa 
izvēle ir atkarīga no salīdzinājuma 
rezultātiem..

Or. de

Pamatojums

Teksts ietver neskaidru norādi uz īstermiņa toksicitāti, attiecībā uz kuru nav prasību nevienā 
pielikumā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.1153
VIII pielikuma 7. daļas 7.6. punkts

7.6. Ilgtermiņa vai reproduktīvā toksicitāte 
putnos

Svītrots

7.6. Nav nepieciešams veikt pētījumu, ja 
tieša vai netieša kaitīga iedarbība uz 
putniem ir maz ticama.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pētījums nav apstiprināts jaunajos standartos. Pētījumi, kuros attēlots testa zinātniskā 
nepamatotība un ierosināta alternatīva stratēģija, ir citēti “ REACH Testēšanas stratēģijās 
neizmantojot dzīvniekus” (skatīt www.reachnonanimaltests.org). Tā kā nelikumīgu testu ar 
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dzīvniekiem lietošana ir gan ētiski, gan zinātniski nepieļaujama, nelieto toksicitātes testus ar 
dzīvniekiem izmantojot atkārtotu devu. Galējā robeža ir skaidri norādīta testēšanas stratēģijā 
attiecībā uz acu kairinājumu V pielikuma 6.2. punktā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1154
IX pielikuma 3. daļa

Testēšanu saskaņā ar VII un VIII pielikumu 
var atmest, pamatojoties uz kaitīgās 
iedarbības scenārijiem, kas izstrādāti 
ķīmiskās drošības ziņojumā.  
Visos gadījumos jāiesniedz atbilstoša un 
uzticama dokumentācija. 

Testēšanu saskaņā ar VI un VIII pielikumu 
var atmest, pamatojoties uz kaitīgās 
iedarbības scenāriju (-iem), kas izstrādāti 
ķīmiskās drošības ziņojumā. 
Visos gadījumos jāiesniedz atbilstoša un 
uzticama dokumentācija.

Testēšanu saskaņā ar V pielikumu var 
izlaist, ja iedarbība ir nenozīmīga un ir 
iesniegta atbilstoša un uzticama 
dokumentācija.  

Or. en

Pamatojums

REACH mērķis nav veidot zinātnisku informāciju par visām vielām – neskatoties uz esošo 
risku – bet koncentrēties uz informāciju, kas ir nepieciešama, lai adekvāti kontrolētu riskus, 
kas rodas vielu izmantošanas rezultātā. 

Tāpēc arī vielām ar daudzumu 10 – 100 tonnām, prasības attiecībā uz informāciju nav 
jāsniedz, ja iedarbība uz cilvēkiem vai vidi ir nenozīmīga.

Arī vielām, kuru daudzums nepārsniedz 10 tonnas un, ko Aģentūra skrīninga rezultātā ir 
izvēlējusies kā prioritāras vielas, informācijas veidošanu nepieprasa, ja iedarbība uz 
cilvēkiem vai vidi ir nenozīmīga. (Grozījums saistās ar 5. panta 5. punkta grozījumu.)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1155
XI pielikuma ievada 1. punkts

Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā 
pakārtotajiem lietotājiem jānovērtē un 
jādokumentē tas, ka riski, ko rada viņu 

Šī pielikuma mērķis ir noteikt, kā 
pakārtotajiem lietotājiem jānovērtē un 
jādokumentē tas, ka riski, ko rada viņu 
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lietotā (-ās) viela (-as) tiek adekvāti 
kontrolētas viņu lietojuma laikā attiecībā uz 
lietojumu, kas nav ietverts viņiem nodotajā 
drošības datu lapā, un lai citi lietotāji lejup 
piegādes ķēdē varētu adekvāti kontrolēt 
savus riskus. Novērtējumam jāaptver vielas 
dzīves cikls, sākot no brīža, kad pakārtotais 
lietotājs šo vielu saņem saviem paša 
lietojumiem un viņa noteiktiem lietojumiem 
lejup piegādes ķēdē. Novērtējumam 
jāizskata vielas lietojums tīrā veidā, 
preparātā vai izstrādājumā.

lietotā (-ās) viela (-as) tiek adekvāti 
kontrolētas viņu lietojuma laikā attiecībā uz 
lietojumu, kas nav ietverts viņiem nodotajā 
drošības datu lapā, un lai citi lietotāji lejup 
piegādes ķēdē varētu adekvāti kontrolēt 
savus riskus. Novērtējumam jāaptver vielas 
dzīves cikls, sākot no brīža, kad pakārtotais 
lietotājs šo vielu saņem saviem paša 
lietojumiem un viņa noteiktiem lietojumiem 
ar daudzumu 1 tonna gadā un vairāk lejup 
piegādes ķēdē. Novērtējumam jāizskata 
vielas lietojums tīrā veidā, preparātā vai 
izstrādājumā.

Or. en

Pamatojums

Uzlabo apstrādājamību ierobežojot lietojumus, kam uzskata, ka tie ķīmiskās drošības 
ziņojumā būs ar daudzumu viena tonna un vairāk. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, par 
lietojumu jārunā arī tad, ja ir ļoti mazi daudzumi.

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

Grozījums Nr.1156
XI pielikuma 2. darbības 3. punkts

Šajos gadījumos, kad pakārtotais lietotājs 
uzskata, ka bez piegādātāja sniegtās 
informācijas ir nepieciešama vēl papildu 
informācija, lai izveidotu savu ķīmiskās 
drošības ziņojumu, pakārtotais lietotājs šādu 
informāciju savāc. Ja šo informāciju 
iespējams iegūt tikai testēšanas rezultātā, 
saistībā ar mugurkaulniekiem, viņš iesniedz 
Aģentūrai testēšanas stratēģijas 
priekšlikumu  saskaņā ar 35. pantu. Viņš 
paskaidro, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama. Gaidot uz 
turpmākās testēšanas rezultātiem, viņš 
protokolē riska pārvaldības pasākumus, 
kādus ieviesis.

Šajos gadījumos, kad pakārtotais lietotājs 
uzskata, ka bez piegādātāja sniegtās 
informācijas ir nepieciešama vēl papildu 
informācija, lai izveidotu savu ķīmiskās 
drošības ziņojumu, pakārtotais lietotājs šādu 
informāciju savāc. Ja šo informāciju 
iespējams iegūt tikai testēšanas rezultātā, 
saistībā ar mugurkaulniekiem, viņš iesniedz 
Aģentūrai testēšanas stratēģijas 
priekšlikumu saskaņā ar 35. pantu. Viņš 
paskaidro, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama. Ja MVU 
pieprasītu papildu pētījumus, šo pētījumu 
pastāvēšanas gadījumā tos atgriež 
Aģentūrai, kura pretējā gadījumā informē 
uzņēmuma dalībvalsts, lai tā uzņemas 
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atbildību par pētījumu veikšanu saskaņā ar 
35.a pantu. Gaidot uz turpmākās testēšanas 
rezultātiem, viņš protokolē riska pārvaldības 
pasākumus, kādus ieviesis.

Or. it

Pamatojums

Ir jāapsver ad hoc procedūra, kas dod iespēju MVU gūt atbalstu no Aģentūras 
vienkāršošanas pakalpojumiem, pat riska novērtēšanas laikā, ko veic piegādātājs.

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

Grozījums Nr.1157
XI pielikuma 2. darbības 3. punkts

Šajos gadījumos, kad pakārtotais lietotājs 
uzskata, ka bez piegādātāja sniegtās 
informācijas ir nepieciešama vēl papildu 
informācija, lai izveidotu savu ķīmiskās 
drošības ziņojumu, pakārtotais lietotājs šādu 
informāciju savāc. Ja šo informāciju 
iespējams iegūt tikai testēšanas rezultātā, 
saistībā ar mugurkaulniekiem, viņš iesniedz 
Aģentūrai testēšanas stratēģijas 
priekšlikumu  saskaņā ar 35. pantu. Viņš 
paskaidro, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama. Gaidot uz 
turpmākās testēšanas rezultātiem, viņš
protokolē riska pārvaldības pasākumus, 
kādus ieviesis.

Šajos gadījumos, kad pakārtotais lietotājs 
uzskata, ka bez piegādātāja sniegtās 
informācijas ir nepieciešama vēl papildu 
informācija, lai izveidotu savu ķīmiskās 
drošības ziņojumu, pakārtotais lietotājs šādu 
informāciju savāc. Ja šo informāciju 
iespējams iegūt tikai testēšanas rezultātā, 
saistībā ar mugurkaulniekiem, viņš iesniedz 
Aģentūrai testēšanas stratēģijas 
priekšlikumu  saskaņā ar 35. pantu. Viņš 
paskaidro, kāpēc viņš uzskata, ka papildu 
informācija ir nepieciešama. Kad Aģentūra 
pieprasa papildus informāciju no pakārtotā 
lietotāja saskaņā ar MVU definīciju, 
minētā Aģentūra uzņemas atbildība, lai 
atrastu informāciju uz pastāvošo pētījumu 
bāzes, vai kā alternatīvu pieprasa 
dalībvalstij, kurā nodibināts uzņēmums, 
veikt nepieciešamos pētījumus saskaņā ar 
35.a pantu. Gaidot uz turpmākās testēšanas 
rezultātiem, lietotājs protokolē riska 
pārvaldības pasākumus, kādus ieviesis.

Or. it
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Pamatojums

MVU, kā tas definēts 3. panta 30. punktā jāspēj gūt labums no atvieglotajām procedūrām, lai 
izvairītos, ka šīs organizācijas soda REACH sistēma. 

Šis grozījums saistās ar 3. panta 30. punkta un 35.a panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr.1158
XII a pielikums (jauns)

XII a PIELIKUMS
NOTURĪGU, BIOLOĢISKI AKUMULATĪVU UN (EKO) TOKSISKU VIELU KRITĒRIJI
Vielas noturības līmeni nosaka, lietojot šādas četras kategorijas:
P1: “nav raksturīga biodegradācija” un nav ātra biodegradācija;
P2: “raksturīga biodegradācija”, lēna biodegradācija;
P3: “raksturīga biodegradācija”, adaptīva vai nepabeigtā biodegradācija;
P4: “viegla biodegradācija” vai citādi ātra biodegradācija.

Vielas bioloģisko akumulativitāti nosaka, lietojot šādas piecas kategorijas:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

Vielas (eko) toksicitāti nosaka, lietojot šādas četras kategorijas:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl
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Pamatojums

XII a pielikumā noteikti noteikumi vielu klasifikācijai pēc izturības, bioakumulācijas un 
(eko)toksicitātes. Šie noteikumi nosaka klasifikāciju pēc to iedarbības. (Blokland prioritāšu 
pakete).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.1159
XII a pielikums (jauns)

Iespējamo PBT un vPvB vielu saraksts 
Reģistrācijas dokumentus vielām, kas tiek 
pakāpeniski ieviestas, iesniedz 3 gadus pēc 
stāšanās spēkā:
[jāpabeidz] 

Or. en

Pamatojums

Ar šo pielikumu nodrošina tiesisko noteiktību, uz kuru balstoties PBT un vPvB vielas vajadzēs 
reģistrēt agrāk. Pielikums ir nepieciešams, lai reģistranti nepārkāptu regulas prasības un 
nenokavētu reģistrācijas pēdējo termiņu. Tā varētu notikt gadījumā, ja viņi vēlāk – apkopojot 
informāciju – ka viņu viela ir PBT vai vPvB viela. (Grozījums saistās ar 21. panta 1. punkta 
c) daļas grozījumu.)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr.1160
XIII pielikums 

XIII PIELIKUMS XIII PIELIKUMS

A. VIELU SARAKSTS, KAS ATBILST 
LICENCĒŠANAS PRASĪBĀM
Vielas uzskaitītas XVI pielikuma 28., 29. 
un 30. punktā.
Vielas klasificētas kā sensibilizējošas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.
Vielas, kas klasificētas kā kaitīgas saskaņā 
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ar Direktīvu 67/548/EEK un kam ir augsta 
hroniskas inhalācijas toksicitātes 
iespējamība T, r 48.
Vielas, kas klasificētas kā prioritāri 
bīstamas vai prioritāri bīstamas saskaņā ar 
X pielikumā sniegto Direktīvas 2000/60/EK 
pārskatu.

LICENCĒJAMO VIELU SARAKSTS B. LICENCĒJAMO VIELU SARAKSTS

Or. en

Pamatojums

Saistās ar jaunā 53.a panta un 53. un 56. pantu (daļu) grozījumiem iekļaujot XIII a un XIII b 
pielikumiem.  

Lai palielinātu pārskatāmību, stimulētu brīvprātīgos pakārtoto lietotāju pasākumus un  
inovācijas attiecībā uz drošākām alternatīvām, visas vielas, kas atbildīs ļoti augstas 
bīstamības kritērijiem, nekavējoties pievienos apstiprināmo vielu sarakstam (=XIII a 
pielikums). 

Vēlāk, ievērojot aģentūras noteiktās prioritātes, vielas pārcels uz XIII b pielikumu, kurā būs 
noteikti pēdējie datumi un pēdējie termiņi pilnvaru piemērošanai.


