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GROZĪJUMI NR. 1161-1183 PIELIKUMS

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
> Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) {par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem}
Priekšlikums Regulai (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijas priekšlikums Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1161
7. apsvērums

7) Nozīmīgs jaunās sistēmas mērķis, ko 
ievieš ar šo regulu, ir veicināt bīstamo vielu 
aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām 
gadījumos, kad pieejamas piemērotas 
alternatīvas. Šī regula neietekmē direktīvu 
par darba aizsardzību ieviešanu, it īpaši 
1990. gada 28. jūnija Padomes Direktīvas
90/394/EEK par strādājošo aizsardzību pret 
saskarsmes risku ar koncerogēnām vielām 
darba vietā (sestā individuālā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
ietvaros), kurā ir prasība darba devējiem 
aizstāt bīstamās vielas ar mazāk bīstamām, 
ja tas tehnoloģiski ir iespējams.

7) Nozīmīgs jaunās sistēmas mērķis, ko 
ievieš ar šo regulu, ir nodrošināt, ka 
bīstamās vielas aizstāj ar mazāk bīstamām 
vielām gadījumos, kad pieejamas piemērotas 
alternatīvas. Šī regula neietekmē direktīvu 
par darba aizsardzību ieviešanu, it īpaši 
1990. gada 28. jūnija Padomes Direktīvas
90/394/EEK par strādājošo aizsardzību pret 
saskarsmes risku ar koncerogēnām vielām 
darba vietā (sestā individuālā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
ietvaros), kurā ir prasība darba devējiem 
aizstāt bīstamās vielas ar mazāk bīstamām 
vielām, ja tas tehnoloģiski ir iespējams.
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Or. en

Begründung

Eine Änderung von Änderungsantrag 2 des Berichterstatters.  Der Grundsatz der Substitution 
sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein. Die vorgeschlagene alternative 
Formulierung hat eine stärkere Wirkung als der Kommissionstext. Der Grundsatz der 
Substitution ist im schwedischen Recht verankert un funktioniert zu großer Zufriedenheit. Die 
Erfahrung Schwedens zeigt, daß ein Ansatz, der auf der Abschätzung der Risiken jeder 
einzelnen Chemikalie beruht, nichtausreicht, um generell eine sichere Verwendung von 
Chemikalien zu erreichen. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution un die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1162
12. apsvērums

12) Atļaujas izsniegšanas noteikumi 
nodrošina, ka atļaujas laist pārdošanā vai 
lietot vielas ar augstu bīstamības pakāpi 
izsniedz Komisija, ja riski, kas rodas, 
lietojot šo vielu, ir adekvāti kontrolēti vai to 
lietošanu var attaisnot ar sabiedriski 
ekonomiskiem iemesliem.

12) Atļaujas izsniegšanas noteikumi 
nodrošina, ka atļaujas laist pārdošanā vai 
lietot vielas ar augstu bīstamības pakāpi 
izsniedz Komisija, ja nav pieejamas mazāk 
alternatīvas vai tehnoloģijas un šo vielu 
lietošanu var adekvāti kontrolēt un attaisnot 
ar sabiedriski ekonomiskiem iemesliem.

Or. en

Begründung

In dieser Erwägung sollte das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt werden. Die 
Zulassungspflicht wird nur dann das geforderte hohe Schutzniveau sicherstellen können, 
wenn besonders besorgniserregende Stoffe nach Möglichkeit durch geeignete Alternativstoffe 
vai -technologien ersetzt werden. Dies entspricht vergleichbaren anderen 
Gemeinschaftsvorschriften (z.B. für Biozide, der Verordnung über die Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe sowie den Vorschriften zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern). Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution un die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1163
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēka veselības un vides aizsardzības 
līmeni, pret vielām ar bīstamām īpašībām 
jāizturas uzmanīgi, kas nozīmē, ka
uzņēmumam, kas lieto šādas vielas 

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēka veselības un vides aizsardzības 
līmeni, pret vielām ar bīstamām īpašībām 
jāizturas uzmanīgi, šo vielu lietošanu var 
pieļaut vienīgi tad, ja uzņēmums, kas tās
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jāpierāda atļaujas izdevējai iestādei, ka riski 
ir pienācīgi kontrolēti. Ja tā nav, lietošanu 
tomēr var apstiprināt, ja uzņēmums pierāda, 
ka sabiedrības ieguvums ir lielāks par šo 
vielu lietošanas risku un, ka nav piemērotu 
alternatīvu vielai vai tehnoloģijām. Tādā 
gadījumā atļauju izsniedzēja iestāde uz 
uzņēmuma iesnieguma pamata ar 
apstiprināšanas procedūru apliecina, ka šīs 
prasības ir apmierinātas. Tā kā 
apstiprināšanai jānodrošina augsts drošības 
līmenis iekšējā tirgū, ir vajadzīgs, lai 
Komisija pildītu atļauju izsniedzējas iestādes 
funkcijas.

lieto, var pierādīt atļaujas izdevējai iestādei, 
ka nav drošu alternatīvu vai tehnoloģiju. Ja 
tā nav, lietošanu tomēr var apstiprināt, ja 
uzņēmums pierāda, ka sabiedrības ieguvums 
ir lielāks par šo vielu lietošanas risku un ka 
riski ir pienācīgi kontrolēti. Atļauju 
izsniedzēja iestāde uz uzņēmuma 
iesnieguma pamata ar apstiprināšanas 
procedūru apliecina, ka šīs prasības ir 
apmierinātas. Tā kā apstiprināšanai 
jānodrošina augsts drošības līmenis iekšējā 
tirgū, ir vajadzīgs, lai Komisija pildītu 
atļauju izsniedzējas iestādes funkcijas.

Or. en

Begründung

Das Substitutions- un das Vorsorgeprinzip ir insbesondere im Zusammenhang mit sehr 
bedenklichen Stoffen von überragender Bedeutung. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem 
ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die Substitution un die Sorgfaltspflicht 
gestärkt werden sollen.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1164
1. panta 3. punkts

3. Šī regula balstās uz principu, ka 
ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem 
lietotājiem jānodrošina, ka vielas, ko viņi 
ražo, laiž pārdošanā, importē vai lieto, 
nekaitē cilvēka veselībai vai videi. Tajā 
ietvertajiem noteikumiem pamatā ir 
preventīvo pasākumu princips.

3. Šī regula balstās uz preventīvo pasākumu 
principu.

Or. en

Begründung

Da viele Chemikalien potentiell von REACH ausgeschlossen ir, (etwa 70 000 Chemikalien in 
einer Menge von weniger als einer Tonne), ist es für den Schutz der menschlichen Gesundheit 
un der vid wichtig, den Herstellern chemischer Stoffe un den nachgeschalteten Anwendern 
eine allgemeine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, um eine sichere Verwendung zu 
dokumentieren. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution un die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.
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Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 1165
3. panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns) 

Dabā sastopamās vielas un lielākoties no 
šādām vielām sastāvoši maisījumi, par 
kuriem jau sen iegūta pieredze, kas 
nepārprotami liecina, ka risku attiecībā uz 
kaitējumu veselībai vai videi nav vai tie ir 
ļoti niecīgi;

Or. sv

Begründung

Um die Stoffe zu erfassen, die tatsächlich Risiken für Mensch un vid mit sich bringen, gilt es 
unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, die Stoffe zu prüfen, mit denen 
wir gute Erfahrungen haben.

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

Grozījums Nr. 1166
3. panta 29. a punkts (jauns)

29. a. Lietošanas un pakļautības riskiem 
kategorijas (LPRK) apkopo pakļautības 
riskam scenārijus, kam raksturīga 
salīdzināma lietošana tajā nozīmē, kas 
minēta 3. panta 12. un 25. punktā. Tie 
apraksta visus nosacījumus, kas nosaka 
pakļautību riskiem. LPRK noteicošie 
elementi nav atkarīgi no nozares:
- Galvenās lietošanas jomas

- rūpnieciskā lietošana
- lietošana amatniecībā
- lietošana patēriņam

- Pakļautības riskiem veidi
- galvenie veidi, kā riskam pakļauts

cilvēks (uzņemot caur muti,
ieelpojot, caur ādu)

- veidi, kādos notiek izplatīšanās
vidē (gaisā, ūdenī, augsnē, florā un
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faunā)
- Pakļautības riskiem ilgums

- vienreizēja/īslaicīga
- nejauša
- pastāvīga/ilgstoša

Lietošanas un pakļautības riskiem 
kategorijas ļauj veikt salīdzināmus risku 
pārvaldības pasākumus.

Or. de

Begründung

Verwendungs- un Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH in erheblichem 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette un die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 1167
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) vielas, kas ietvertas II pielikumā; a) vielas, kas ietvertas II pielikumā:

i) Definīcija
Šis pielikums attiecas uz vielām, kas nav 
jāreģistrē. Tas aptver dabā sastopamās 
vielas un lielākoties no šādām vielām 
sastāvošus maisījumus par kuriem jau sen 
iegūta pieredze, kas nepārprotami liecina, 
ka risku attiecībā uz kaitējumu veselībai vai 
videi nav vai tie ir ļoti niecīgi.
ii) Pārbaude

i) Saistībā ar priekšreģistrēšanu 
Aģentūra pielikumā ieraksta vielas, kas 
atbilst definīcijai.

ii) Pēc novērtējuma Aģentūra 
pielikumā ieraksta vielas, kas saskaņā ar 
tās veikto novērtējumu nerada riskus 
attiecībā uz kaitējumu veselībai vai videi vai 
to radītie riski ir niecīgi.

Or. sv
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Begründung

bislang gibt es keine Definition für die Stoffe, die in Anhang II aufgeführt ir, beispielsweise 
Wasser un Ascorbinsäure. Durch Aufnahme einer Definition wird der Text klarer. Außerdem 
wird eine Revision möglich. 

Auch wenn wir im Rechtsetzungsverfahren Stoffe zusätzlich in Anhang II aufnehmen, ir wir 
sicher, daß der Anhang nicht alles abdecken wird. Wir wünschen deshalb eine frühzeitige 
Überprüfung, die aber laufend vor sich geht, während wir zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. 
Ohne unsere Änderungen werden bestimmte Stoffe noch lange registrierungspflichtig bleiben, 
obwohl die zuständigen Behörden wissen, daß bei diesen Stoffen kein Risiko besteht.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 1168
5. panta 4. a punkts (jauns)

4. a. Preparāta importētājam Aģentūrā 
jāreģistrē preparāta sastāvā esoša 
nereģistrēta viela/esošas nereģistrētas 
vielas, ja
a) preparāta sastāvā tās/to saturs ir vismaz 
viens masas procents vai ir pārsniegta 
bīstamās vielas iedarbības 
robežkoncentrācija, kas noteikta Direktīvā 
1999/45/EK, un
b) katras nereģistrētās vielas kopējais
daudzums gadā sasniedz 1 tonnu vai 
vairāk. 

Or. de

Begründung

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien 
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch vai Lösung, 
bestehend no zwei vai mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert ir. Die 
entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie un 
auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten ir, zu registrieren, 
gilt im Übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren. 

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 1169
10. panta 2. a punkts (jauns)
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2a. a) Konsorcijā, no kura iesniedz datus 
vienīgi par vielām, kuru ražošanas/importa 
apjoms nesasniedz 10 tonnas, katrs 
dalībnieks maksā izmaksu daļu atbilstoši 
konsorcija dalībnieku skaitam. 
b) Konsorcijā, no kura iesniedz datus 
vienīgi par vielām, kuru ražošanas/importa 
apjoms atrodas vienā un tai pašā diapazonā 
– vai nu no 10 līdz 100 tonnām, vai no 100 
līdz 1000 tonnām, katrs dalībnieks maksā 
izmaksu daļu atbilstoši apjomam. 
c) Konsorcijā no kura dati iesniedzami par 
vielām, kuru apjoma diapazoni ir dažādi, 
dalībnieki maksā izmaksu daļas sekojošā 
kārtībā:

i) Datu iegūšanas izmaksas apjomu 
diapazonam no 1 līdz 10 tonnām sedz katrs 
dalībnieks atbilstoši konsorcija dalībnieku 
skaitam;

ii) Datu iegūšanas izmaksas apjomu 
diapazonam no 10 līdz 100 tonnām katrs 
dalībnieks, kura produkcijas/importa 
apjoms iekļaujas šajā apjomu diapazonā, 
sedz atbilstoši apjomam;

iii) Datu iegūšanas izmaksas apjomu 
diapazonam no 100 līdz 1000 tonnām katrs 
dalībnieks, kura produkcijas/importa 
apjoms iekļaujas šajā apjomu diapazonā, 
sedz atbilstoši apjomam;

iv) Datu iegūšanas izmaksas apjomu 
diapazonam virs 1000 tonnām katrs 
dalībnieks, kura produkcijas/importa 
apjoms iekļaujas šajā apjomu diapazonā, 
sedz atbilstoši apjomam. 
d) Katra konsorcija dalībnieka apjomu, kas 
ir izmaksu sadalījuma pamatā, provizoriski 
nosaka, vadoties no apjoma, kāds tas 
katram dalībniekam bija tad, kad dibināja 
konsorciju. To ievērojot, pēc vajadzības 
piešķirami avansa maksājumi datu 
sagatavošanai.
Galīgo izmaksu sadalījumu iegūst, vadoties 
no apjomiem, kas likti pamatā normatīvajos 
aktos paredzētajai reģistrēšanai. 
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Izmaksu sadalījuma pārskatīšana notiek 
trīs gadus pēc reģistrācijas. Tad pamatā 
liekami dalībnieku vidējie ražošanas vai 
importa apjomi šajos trīs gados. Ja izmaksu 
sadalījums atšķiras no reģistrācijas laikā 
aprēķinātā, jāmaksā izlīdzināšanas 
maksājumi. Ja visi dalībnieki tam piekrīt, 
pārskatīšanu var neveikt. 
e) Izmaksu sadalījumu aprēķina Aģentūra 
vai tās iecelta neatkarīga institūcija vai 
institūcija, par kuru vienojušies visi 
konsorcija dalībnieki. 
f) Pie izmaksām, kas sadalāmas atbilstoši 
pastāvošajiem noteikumiem, jāpieskaita arī 
visas tās, ko radījusi konsorcija 
administrēšana. 
g) Ja dati vajadzīgi tikai specifiska 
lietošanas veida vai citu specifisku apstākļu 
dēļ, tad šīs izmaksas sedz tikai tas 
dalībnieks, kas reģistrējis specifisko 
lietošanas veidu vai radījis citus specifiskus 
apstākļus. Ja specifiskos datus jāievāc 
vairākiem dalībniekiem, izmaksu 
sadalīšana notiek atbilstoši 1. līdz 3. punkta 
noteikumiem. 
h) Ja konsorcija dalībnieki iesniedz datus, 
kuru nav pārējiem dalībniekiem, bet kas 
vajadzīgi reģistrēšanai un Aģentūra tos 
akceptē, tad šādu līdz konsorcija 
dibināšanas laikam iegūto datu fiktīvās 
izmaksas pieskaita atbilstošajiem 
dalībniekiem. Izlīdzināšana notiek, veicot 
galīgo vai pārskatīto izmaksu sadalīšanu, ja 
sākumā nav vēl skaidri zināms, vai dati tiek 
akceptēti. 
i) Pēc reģistrācijas konsorcijā var 
iesaistīties arī citi ražotāji/importētāji, viņi 
piedalās izmaksu segšanā tā, it kā viņi tur 
būtu jau reģistrēšanas laikā ar noteikumu, 
ka šie vēlākie dalībnieki, saņem 10 % 
atlaidi savai fiktīvajai izmaksu daļai par 
katru gadu, kas pagājis no reģistrācijas līdz 
gadam, kad viņi iestājās konsorcijā.

Or. de
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Begründung

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1170
11. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) informācija atbilstoši V pielikumam par 
vielām, kuru ražošanas vai importa apjoms 
gadā uz vienu ražotāju vai importētāju 
sasniedz vai pārsniedz vienu tonnu;

a) informācija atbilstoši V pielikumam par 
vielām, kuru ražošanas vai importa apjoms 
gadā uz vienu ražotāju vai importētāju 
sasniedz vai pārsniedz vienu tonnu;

Papildus ietverama informācija atbilstoši 
VI pielikumam. Komisija pirmajā pārbaudē 
saskaņā ar 133. panta 3. punktu var 
nolemt, ka piemērojamas modificētas 
V pielikumā norādītās prasības attiecībā uz 
informāciju VI pielikuma prasību vietā, 
vispirms jau attiecībā uz vielām, uz kurām 
dota atsauce 21. panta 3. punktā.

Or. en

Begründung

Die Auflagen für Stoffe von geringem Volumen ir zu niedrig. Es ist nicht feststellbar, welche 
Gefahr sie für die menschliche Gesundheit un die vid darstellen. 

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

Grozījums Nr. 1171
13. panta 4. punkta 2. apakšpunkts

Novērtējumā par pakļautību riskiem un risku 
aprakstā jāapskata visi ražotāja vai 
importētāja uzrādītie lietošanas veidi.

Novērtējumā par pakļautību riskiem un risku 
aprakstā jāapskata visi ražotāja vai 
importētāja uzrādītie lietošanas veidi tajā 
nozīmē, kas lietota 3. panta 25. punktā,
izmantojot 3. panta 29. a punkta lietošanas 
un pakļautības riskiem kategorijas.

Or. de
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Begründung

Verwendungs- un Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette un die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 1172
21. a pants (jauns)

Paziņojums par nodomu nereģistrēt 
provizoriski reģistrētas vielas
1. Ja ražotājam vai importētājam, kas vai 
nu pats ražo vai importē vielu, vai vielu 
satur viņa ražotais vai importētais 
preparāts, nav nodoma pieprasīt šīs vielas 
reģistrēšanu, viņš paziņo to Aģentūrai un 
attiecīgajiem pakārtotajiem lietotājiem. 
2. Paziņojums, kas minēts 1. punktā, 
pārsūtāms vēlākais sekojošā termiņā:
a) 12 mēnešus pirms 21. panta 
1. punktā noteiktā termiņa agrāk ražot vai 
importēt sāktajām vielām, kuru gada 
ražošanas vai importa apjoms sasniedz vai 
pārsniedz 1000 tonnas;
b) 24 mēnešus pirms 21. panta 
2. punktā noteiktā termiņa agrāk ražot vai 
importēt sāktajām vielām, kuru gada 
ražošanas vai importa apjoms sasniedz vai 
pārsniedz 100 tonnas;
c) 36 mēnešus pirms 21. panta 3. punktā 
noteiktā termiņa agrāk ražot vai importēt 
sāktajām vielām, kuru gada ražošanas vai 
importa apjoms sasniedz vai pārsniedz 
1 tonnu.
3. Ja ražotājs vai importētājs, kas vai nu 
pats ražo vai importē vielu, vai vielu satur 
viņa ražotais vai importētais preparāts, 
nepaziņo Aģentūrai un viņam 
pakārtotajiem lietotājiem, ka viņam nav 
nodoma pieprasīt šīs vielas reģistrēšanu, 
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viņš pieprasa šīs vielas reģistrēšanu.

Or. en

Begründung

Die derzeitigen Bestimmungen von REACH haben unter den nachgeschalteten Anwendern 
(NA) zu der Besorgnis geführt, daß einige vai viele Stoffe no wirtschaftlichen Gründen nicht 
registriert werden könnten. Sollte dies der Fall sein, machen es die derzeitigen Bestimmungen 
für die NA schwierig, sich auf die neue Situation vorzubereiten, daß sie möglicherweise erst 
Gewissheit haben, nachdem die Fristen für die Registrierung abgelaufen ir. Es sollte ein 
neuer Artikel eingefügt werden, der die Hersteller un Importeure verpflichtet, die NA vorab 
zu informieren. Damit hätten die NA die Möglichkeit, mit den Herstellern bzw. Importeuren 
zu verhandeln. Die NA könnten sich bereit erklären, einen höheren Preis zu akzeptieren, um 
noch höhere Kosten für die Änderung der Zusammensetzung ihrer Erzeugnisse zu vermeiden 
un so die Nichtregistrierung des Stoffes zu vermeiden.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1173
49. panta 6. punkts

6. Ja 60 dienu laikā pēc uzdevuma 
saņemšanas dalībvalstu komiteja lēmuma 
projektu pieņem vienbalsīgi, Aģentūra to 
atbilstoši īsteno.

6. Ja 60 dienās pēc uzdevuma saņemšanas 
dalībvalstu komiteja lēmuma projektu
pieņem ar tās dalībnieku balsu vairākumu, 
Aģentūra to atbilstoši īsteno.

Ja dalībvalstu komiteja nepanāk vienprātīgu
vienošanos, tā 60 dienu laikā pēc uzdevuma 
saņemšanas iesniedz atzinumu saskaņā ar 
81. panta 8. punktu. Šo atzinumu Aģentūra 
pārsūta Komisijai.

Ja dalībvalstu komiteja nepanāk vienošanos, 
tā 60 dienās pēc uzdevuma saņemšanas 
iesniedz atzinumu saskaņā ar 81. panta 
8. punktu. Šo atzinumu Aģentūra pārsūta 
Komisijai.

Or. de

Begründung

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung un -beschleunigung.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1174
64. panta 1. punkts

1. Vielu, uz kuru attiecas XVI pielikuma 
ierobežojumi, nedrīkst ne ražot, ne laist 
tirgū, ne lietot ne atsevišķi, ne preparāta, ne 
ražojuma sastāvā, ja vien netiek ievēroti šī 

1. Vielu, uz kuru attiecas XVI pielikuma 
ierobežojumi, nedrīkst ne ražot, ne laist 
tirgū, ne lietot ne atsevišķi, ne preparāta, ne 
ražojuma sastāvā, ja vien netiek ievēroti šī 
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ierobežojuma noteikumi. Tas neattiecas uz 
vielu ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu 
zinātniskās izpētes un tehnisko izstrādņu vai 
uz ražošanu un procesu orientētas izpētes un 
tehnisko izstrādņu vajadzībām apjomos, kas 
gadā nepārsniedz vienu tonnu.

ierobežojuma noteikumi. Tas neattiecas uz 
vielu ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu 
zinātniskās izpētes un tehnisko izstrādņu vai 
uz ražošanu un procesu orientētas izpētes un 
tehnisko izstrādņu vajadzībām apjomos, kas 
vajadzīgi izpētes un tehnisko izstrādņu 
vajadzībām.

Or. de

Begründung

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 1175
72. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) Komiteja risku novērtēšanai, kas atbild 
par Aģentūras atzinuma sagatavošanu par 
iesniegumiem saistībā ar atļaujām, 
priekšlikumiem par ierobežojumiem un 
jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
pašreizējās regulas darbību attiecībā uz 
cilvēku veselības un vides riskiem;

c) Komiteja risku un alternatīvu 
novērtēšanai, kas atbild par Aģentūras 
atzinuma sagatavošanu par iesniegumiem 
saistībā ar atļaujām, priekšlikumiem par 
ierobežojumiem, alternatīvu iespēju 
novērtēšanai un jebkādiem citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar pašreizējās 
regulas darbību attiecībā uz cilvēku 
veselības un vides riskiem;

Or. en

Begründung

Entspricht den Änderungsanträgen, in denen es vorrangig um die Substitution geht. Dieser 
Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die 
Substitution un die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 1176
73. panta 1. a. punkts (jauns)

1a. Aģentūra apņemas, it īpaši tās Risku 
novērtēšanas komitejā, veikt uzdevumus, 
kas tai uzticēti saskaņā ar VI nodaļu.
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Or. de

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1177
75. panta 1. punkts

1. Valdi veido seši pārstāvji no dalībvalstīm, 
kurus nominē Padome un seši pārstāvji,
kurus nominē Komisija, kā arī trīs personas 
no ieinteresētajām pusēm bez vēlēšanu 
tiesībām, kuras nominē Komisija.

1. Valdi veido deviņi pārstāvji no 
dalībvalstīm, kurus nominē Padome un 
deviņi pārstāvji, kurus nominē Komisija, to 
vidū vismaz trīs rūpniecības pārstāvji.

Or. de

Begründung

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, daß sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, daß die interessierten 
Kreise kein Stimmrecht haben.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1178
78. pants

Valde izveido noteikumus balsošanas 
procedūrai, ieskaitot nosacījumus, pie 
kuriem dalībnieks var balsot cita dalībnieka 
vietā. Valde darbojas, pamatojoties uz divu 
trešdaļu balsu vairākumu no visiem 
balsstiesīgajiem dalībniekiem.

Valde izveido noteikumus balsošanas 
procedūrai, ieskaitot nosacījumus, pie 
kuriem dalībnieks var balsot cita dalībnieka 
vietā. Valde darbojas, pamatojoties uz divu 
trešdaļu balsu vairākumu no visiem 
dalībniekiem.

Or. de

Begründung

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.



PE 357.888v01-00 14/20 AM\566816LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1179
81. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts nominē kandidātus 
dalībai Risku novērtēšanas komitejā. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
kas tiek publicēts Aģentūras mājas lapā. 
Valde no šī saraksta ieceļ Komitejas 
dalībniekus, ieskaitot vismaz vienu 
dalībnieku no katras dalībvalsts, kura ir 
nominējusi kandidātus. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai tehniskā un 
zinātniskā kompetence pārskatīt vielu risku 
novērtēšanu.

1. Katra dalībvalsts var ieteikt līdz trim 
kandidātiem iecelšanai par dalībniekiem
Risku novērtēšanas komitejā. Izpilddirektors 
izveido kandidātu sarakstu, kas tiek 
publicēts Aģentūras mājas lapā. Valde no šī 
saraksta ieceļ Komitejas dalībniekus, 
nodrošinot iespējami plašāku ģeogrāfisko 
sadalījumu. Dalībniekus ieceļ, pamatojoties 
uz viņu lomu un pieredzi ķīmisku vielu 
pārraudzībā un/vai tehniskā un zinātniskā 
kompetence pārskatīt vielu risku 
novērtēšanu..

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, daß der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1180
81. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts nominē kandidātus 
dalībai Sociāli ekonomiskās analīzes 
komitejā. Izpilddirektors izveido kandidātu 
sarakstu, kas tiek publicēts Aģentūras mājas 
lapā. Valde no šī saraksta ieceļ Komitejas 
dalībniekus, ieskaitot vismaz vienu 
dalībnieku no katras dalībvalsts, kura ir 
nominējusi kandidātus. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai 
kompetenci sociāli ekonomiskajā analīzē.

2. Katra dalībvalsts var ieteikt līdz trīs 
kandidātiem iecelšanai par dalībniekiem
Sociāli ekonomiskās analīzes komitejā. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
kas tiek publicēts Aģentūras mājas lapā. 
Valde no šī saraksta ieceļ 25 Komitejas 
dalībniekus, nodrošinot iespējami plašāku 
ģeogrāfisko sadalījumu. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai 
kompetenci sociāli ekonomiskajā analīzē.

Or. de



AM\566816LV.doc 15/20 PE 357.888v01-00

Ārējais tulkojums LV

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die
Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1181
85. panta 3. punkts

3. Priekšsēdētāju, citus dalībniekus un 
aizstājējus valde ieceļ no Komisijas 
pieņemtā kvalificēto kandidātu saraksta, 
pamatojoties uz atbilstošu pieredzi un 
kompetenci ķīmiskās drošības un dabas 
zinātņu jomās vai pārraudzības un 
likumdošanas procedūrās.

3. Priekšsēdētāju, citus dalībniekus un 
aizstājējus ieceļ valde, kas izvēlas no 
Komisijas ieteiktā kvalificēto kandidātu 
saraksta, ievērojot publiskas izvēles 
procedūru, saskaņā ar kuru “Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesī“, presē un 
internetā izsludina pieteikšanos. Apelāciju 
padomes dalībniekus izvēlas, pamatojoties 
uz atbilstošu pieredzi un kompetenci 
ķīmiskās drošības un dabas zinātņu jomās 
vai pārraudzības un likumdošanas 
procedūrās. Vismaz vienam apelāciju 
padomes dalībniekam jābūt ar atbilstošu 
pieredzi likumdošanas procedūru jomā.

Or. de

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1182
106. pants

Lai nodrošinātu pārredzamību, Valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un vienojoties ar Komisiju, pieņem 
noteikumus, lai nodrošinātu publisku pieeju 
pārraudzības, zinātniskai vai tehniskai 
informācijai par ķīmisko vielu drošību, kam 
nav konfidenciāla rakstura.

Lai nodrošinātu pārredzamību, Valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un vienojoties ar Komisiju, pieņem 
noteikumus un izveido reģistru, lai 
nodrošinātu publisku pieeju pārraudzības, 
zinātniskai vai tehniskai informācijai par 
ķīmisko vielu drošību, pamatojoties uz 



PE 357.888v01-00 16/20 AM\566816LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Regulu (EK) Nr. 1049/2001.
Aģentūrā un Aģentūras interneta vietnē 
tiek nodrošināta publiska pieeja Aģentūras, 
tās komiteju un darba grupu iekšējās 
kārtības procedūrai.

Or. de

Begründung

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 1183
116. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) eventuāli vielas apzīmējumu tādā formā, 
kā dots EINECS (Eiropas esošo ķīmisko 
vielu sarakstā);

svītrots

Or. de

Begründung

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste ir bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht in 
eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer
Grozījums Nr. 433/pārstr.

6. pants

1. Izstrādājumu ražotājs vai importētājs par 
šo izstrādājumu sastāvā esošajām vielām 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas dosjē, ja 
kādai vielai tiek izpildīti visi sekojošie
nosacījumi:

1 Izstrādājumu ražotājs vai importētājs par 
izstrādājumu sastāvā esošajām vielām 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas dosjē, ja 
visām vielām tiek izpildīti sekojoši
nosacījumi

a) izstrādājumu sastāvā šīs vielas daudzums 
uz ražotāju vai importētāju kopā pārsniedz 
1 tonnu gadā (katrs izstrādājumu veids 
jāizskata atsevišķi);

a) vielas daudzums ikkatrā izstrādājumā 
pārsniedz 1 tonnu gadā uz ražotāju vai 
importētāju;

a a) vielas koncentrācija pārsniedz 0,1 
masas procentu ikkatrā katra izstrādājuma 
sastāvdaļā;

b) viela atbilst Direktīvas 67/548/EKK 
kritērijiem par klasificēšanu kā bīstamu;

b) viela atbilst Direktīvas 67/548/EKK 
kritērijiem par klasificēšanu kā bīstamu;

c) paredzēts, ka vielai normālos vai 
pamatoti paredzamos lietošanas apstākļos 
notiek noplūde.

c) uz vielu neattiecas atbrīvojums no 
reģistrēšanas pienākuma.

2. Izstrādājumu ražotājs vai importētājs 
paziņo Aģentūrai par šo izstrādājumu 
sastāvā esošajām vielām saskaņā ar 
3. punktu, ja kādai vielai tiek izpildīti visi 
sekojošie nosacījumi:
a) izstrādājumu sastāvā šīs vielas daudzums 
uz ražotāju vai importētāju kopā pārsniedz 
1 tonnu gadā;
b) viela atbilst Direktīvas 67/548/EKK 
kritērijiem par klasificēšanu kā bīstamu;
c) ražotājam vai importētājam ir zināms vai 
paziņots, ka vielai normālos vai pamatoti 
paredzamos lietošanas apstākļos var notikt 
noplūde, kaut arī šī noplūde nav šī 
izstrādājuma paredzētā funkcija;
d) viela tādā daudzumā, kam var būt 
kaitīga iedarbība uz cilvēka veselību un 
vidi.
3. Ja tiek izpildīti 2. punkta 
nosacījumi, Aģentūrai nosūtāmas sekojošas 
ziņas, ievērojot formātu, ko Aģentūra 
noteikusi saskaņā ar 108. pantu:
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a) ražotāja vai importētāja identitāte 
un kontaktinformācija;
b) reģistrācijas numurs/i saskaņā ar 
18. panta 1. punktu, ja tas/tie pieejams/i;
c) vielas/u identitāte atbilstoši 
IV pielikuma 2. punktam;
d) vielas klasifikācija;
e) īss izstrādājuma lietojuma/u 
apraksts;
f) vielas apjomu diapazons (1 līdz 10 t, 
10 līdz 100 t utt.).
4. Aģentūra var nolemt, ka izstrādājuma 
ražotāji vai importētāji saskaņā ar šo 
sadaļu par šo izstrādājumu sastāvā 
esošajām vielām, par kurām paziņots 
atbilstoši 3. punktam, iesniedz reģistrācijas 
dosjē.
5. Uz vielām, kuras šim lietojumam jau 
reģistrējusi piegādes ķēdē iepriekš iesaistīta 
persona, 1. līdz 4. punkts nav piemērojams.

5 Uz vielām, kuras izstrādājuma ražošanas
lietojumam jau reģistrējusi piegādes ķēdē 
iepriekš iesaistīta persona, 1. punkts nav 
piemērojams.

5a. Izstrādājumus, kuriem netiek izpildītas 
1. punkta prasības, nedrīkst ne ražot, ne 
importēt.

6. 1. līdz 4. punkts ir spēkā trīs mēnešus pēc 
21. panta 3. punktā minētā termiņa 
izbeigšanās.

6. Termiņi, kas paredzēti no 21. panta 
1. punkta līdz 21. panta 3. punktam, 
piemērojami 1. punktā.

7. 1. līdz 6. punkta īstenošanas pasākumus 
veic saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

Or. de

Begründung

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
un außerhalb der EU ein un gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit un der vid.
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CORRIGENDUM

IESNEIDZA ARĪ ŠĀDUS DROZĪJUMUS:

Grozījumu Nr. 184 (1. Absatz 3 a (neu)) Anders Wijkman
Grozījums Nr. 740 (Artikel 37 Absatz -1 (neu) Anne Laperrouze
Grozījums Nr. 403 (Artikel 4 Absatz 1) Anne Laperrouze
Grozījums Nr. 565 (Artikel 18) Erna Hennicot-Schoepges


