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Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Par ķīmisko vielu un produktu reģistrēšanu, izvērtēšanu, atļauju izsniegšanu un ierobežošanu 

(REACH), kas nosaka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izveidi un groza Direktīvu 1999/45/EK 
un Regulu (EK) Nr.…/… par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem

Priekšlikums regulai (COM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

DARBĪBAS JOMA

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Kompromisa grozījums Nr. 1
I sadaļas 1. nodaļas 2. pants

1. Šī regula neattiecas uz: 1. Šī regula neattiecas uz:

a) radioaktīvām vielām Padomes Direktīvas 
96/29/Euratom darbības sfēras ietvaros;

a) radioaktīvām vielām Padomes Direktīvas 
96/29/Euratom darbības sfēras ietvaros;
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b) vielām tīrā veidā, preparātā vai izstrād
ājumā, kas pakļautas muitas uzraudzībai, ar 
nosacījumu, ka tās netiek nekādā veidā apstr
ādātas vai pārstrādātas, un atrodas pagaidu 
uzglabāšanā vai brīvā zonā, vai brīvā noliktav
ā atkārtotas eksportēšanas vai tranzīta nolūk
ā;

b) vielām tīrā veidā, preparātā vai izstrād
ājumā, kas pakļautas muitas uzraudzībai, ar 
nosacījumu, ka tās netiek nekādā veidā apstr
ādātas vai pārstrādātas, un atrodas pagaidu 
uzglabāšanā vai brīvā zonā, vai brīvā noliktav
ā atkārtotas eksportēšanas vai tranzīta nolūk
ā;

c) neizolētiem starpproduktiem. c) neizolētiem starpproduktiem;

c a) atkritumiem, kā noteikts Direktīvā
75/442/EEK un grozījumos;

c b) pārtikas produktiem, kā noteikts Regul
ā (EK) 178/2002;

2. Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz: 2. Šī regula bez ierobežojuma attiecas uz:

a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK; a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK;

b) Direktīvu 90/394/EEK; b) Direktīvu 90/394/EEK;

c) Padomes Direktīvu 98/24/EC; c) Padomes Direktīvu 98/24/EC;

d) Kopienas tiesību aktiem par bīstamu vielu 
un bīstamu vielu preparātos pārvadāšanu pa 
dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes ūdensce
ļiem, ar jūras vai gaisa transportu.

d) Kopienas tiesību aktiem par bīstamu vielu 
un bīstamu vielu preparātos pārvadāšanu pa 
dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes ūdensce
ļiem, ar jūras vai gaisa transportu;

d a) aizliegumiem un ierobežojumiem, kas 
noteikti Padomes Direktīvā 76/768/EEK, 
grozījumos attiecībā uz:
i) aizliegumu pārbaudīt kosmētikas gatavo 
produkciju un tās sastāvdaļas vai 
savienojumus uz dzīvniekiem; un 

ii) tās kosmētikas produkcijas marketingu, 
kuras dažas vai visas sastāvdaļas vai gal
īgais formulējums ir pārbaudīts uz dz
īvniekiem.

Tā kā šajā regulā apskatītas vielas, kuras 
lietot tikai kā kosmētikas produkcijas sast
āvdaļas, šī regula neatļauj veikt testus ar dz
īvniekiem nekādos šādu vielu novērtēšanas 
nolūkos.

d b) Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz 
vides jautājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Attiecas uz 173., 174., 189., 192., 193., 195., 196. (c a punkts), 199., 200. (c a punkts), 
202. (daļa, kas attiecas uz pārtikas produktiem), 203. (b un e punkts), 204. (1a(b) punkts), 
207., 210., 212., 241. un 242. grozījumu.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjostedt, 
Hans Blokland

Grozījums Nr. 2
II pielikuma jaunie ieraksti

EINECS 
Nr.

Nosaukums/grupa CAS Nr.

265-995-8 Celulozes masa 65996-61-4

231-959-9 Skābeklis O2 7782-44-7

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

266-9-484 Šī riekstu sviests

Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

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

Makadamijas 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 rap
šu sēklu 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

Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Hidrogenēta, savstarpēji esterificēta un frakcionēta 
palmu riekstu kodolu eļļa

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

Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

Rapši, sēklas un milti

Ekstraktvielas un to fizikāli modificētie atvasinājumi.

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

Dabasgāze, jēlnafta, ogles. 

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 1068., 1069., 1071., 1072., 1087. grozījumu. Dabasgāzes ieraksts ir pārvietots no 
III pielikuma, kurā neapskata specifiskas vielas, bet gan nosaka kritērijus atbrīvošanai no re
ģistrēšanas pienākuma.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjostedt

Grozījums Nr. 3
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 vai vielas, kas rodas dabā, ja tos ķ
īmiski nemodificē ražošanas laikā, ja vien tie 
neatbilst kritērijiem, lai tos klasificētu kā b
īstamus saskaņā ar Direktīvu 67/548;

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar COMP 4.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjostedt
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Grozījums Nr. 4
III pielikuma 8. a punkts (jauns)

 8. a. Rūdas vai koncentrāti, kas no tām ieg
ūti, ja tie nav ķīmiski modificēti ražošanas 
procesā.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 1074., 1075., 1076., 1077., 618., 623. grozījumu. Saistīti ar COMP 3. 

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjostedt, 
Hans Blokland

Grozījums Nr. 5
13. panta 14. a punkts (jauns)

 14. a. “Ķīmiski modificēts” ir jebkurš
process, kas nav tikai mehānisks process.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar COMP 4.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjostedt, Hans 
Blokland

Grozījums Nr. 6
128. pants

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

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru.
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Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas stā
šanās spēkā Komisija izvirza normatīvo 
aktu priekšlikumu, kurā noteikti kritēriji 
vielu/grupu atbrīvošanai no II un 
III pielikuma vielu saraksta. 

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, Komisija 
vēlāk precizē II pielikumu, lai atbrīvotos no 
ierakstiem, kas ir ārpus šīs regulas darb
ības jomas.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 390. grozījumu.

AĢENTŪRA

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 7
74. panta 4. punkta d) daļa

d) Aģentūras algu struktūru. d) Aģentūras algu struktūru pārredzamā
veidā.

Or. en

Pamatojums

Algu struktūra ir jāizveido, pamatojoties uz skaidriem un pārredzamiem kritērijiem, ņemot vēr
ā, ka tas ir galvenais instruments REACH sistēmas finansēšanā.

Attiecas uz 294. un 295. grozījumu.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjostedt, Hans Blokland
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Grozījums Nr. 8
75. panta 1. punkts

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

1. Valdi veido deviņi dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, viens pārstāvis, ko izvirza 
Komisija, un divi pārstāvji, ko izvirza 
Eiropas Parlaments.
Turklāt Komisija izvirza četrus pārstāvjus 
no ieinteresētajām pusēm (rūpniecības un 
patērētāju, strādnieku un vides aizsardzības 
organizācijām) par Valdes locekļiem bez 
balsstiesībām.
Valdes locekļus izvirza tādā veidā, lai nodro
šinātu visaugstāko kompetences līmeni, daž
ādu atbilstīgu speciālistu zināšanas un 
(neskarot šādu raksturojumu) visplašāko 
iespējamo ģeogrāfisko izplatību Eiropas 
Savienībā. 

Or. en

Pamatojums

Tas vēlreiz apstiprina Parlamenta tradicionālo uzskatu (saglabājot kopējo locekļu skaitu 
nemainīgu) attiecībā uz Valdes sastāvu un kārtību, kādā tiek iecelti tās locekļi, pamatojoties 
uz EMEA (Eiropas Zāļu aģentūras) modeli. Pārstāvju skaits no ieinteresētajām pusēm tiek 
palielināts no trīs uz četriem, lai gūtu iespēju ietvert visus atbilstošos sektorus.

Ietver 299., 76., 297., 298., 1177. un 1178. grozījumu.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 9
81. pants
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1. Katra dalībvalsts var izvirzīt Risku novērtē
šanas komitejas locekļu kandidātus. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
ko publicē Aģentūras tīmekļa vietnē. Valde 
no šī saraksta ieceļ Komitejas locekļus, iek
ļaujot vismaz vienu locekli no katras dal
ībvalsts, kas izvirzījusi kandidātus. Locek
ļus ieceļ, pamatojoties uz viņu lomu un 
pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā un/vai vi
ņu tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu riska 
novērtējumu izskatīšanā. 

1. Katra dalībvalsts izvirza Risku novērtē
šanas komitejai vienu locekļa kandidātu. 
Locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu lomu un 
pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā un/vai vi
ņu tehnisko un zinātnisko pieredzi vielu riska 
novērtējumu izskatīšanā.

2. Katra dalībvalsts var izvirzīt Sociāli 
ekonomisko analīžu komitejas locekļu 
kandidātus. Izpilddirektors izveido kandid
ātu sarakstu, ko publicē Aģentūras tīmekļa 
vietnē. Valde no šī saraksta ieceļ Komitejas 
locekļus, iekļaujot vismaz vienu locekli no 
katras dalībvalsts, kas izvirzījusi kandid
ātus. Locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu 
lomu un pieredzi ķimikāliju reglamentēšanā
un/vai viņu pieredzi sociāli ekonomisko analī
žu jomā. 

2. Katra dalībvalsts izvirza vienu locekļa 
kandidātu Sociāli ekonomisko analīžu 
komitejai. Locekļus ieceļ, pamatojoties uz vi
ņu lomu un pieredzi ķimikāliju reglamentēšan
ā un/vai viņu pieredzi sociāli ekonomisko 
analīžu jomā.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu 
komitejas locekli.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Dalībvalstu 
komitejas locekli.

4. Komitejām savu locekļu vidū jātiecas pan
ākt plaša diapazona attiecīgo kompetenci. Šaj
ā nolūkā Komitejas var piesaistīt, augstākais, 
piecus papildu locekļus, ko izvēlas, balstoties 
uz viņu specifisko kompetenci.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu termiņu, 
ko iespējams atjaunot.

Katras Komitejas locekļus var pavadīt 
padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai 
reglamentējošos jautājumos.

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

4. Komitejām savu locekļu vidū jātiecas pan
ākt plaša diapazona attiecīgo kompetenci. Šaj
ā nolūkā Komitejas var piesaistīt, augstākais, 
piecus papildu locekļus, ko izvēlas, balstoties 
uz viņu specifisko kompetenci.

Komiteju locekļus ieceļ uz trīs gadu termiņu, 
ko iespējams atjaunot.

Katras Komitejas locekļus var pavadīt 
padomdevēji zinātniskos, tehniskos vai 
reglamentējošos jautājumos.

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



PE 360.338v02-00 10/16 AM\579388LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

5. Katras Komitejas locekļi, kas iecelti pēc 
tam, kad viņus izvirzījusi dalībvalsts, nodro
šina, lai starp Aģentūras uzdevumiem un viņu 
dalībvalsts atbildīgo iestādi notiktu atbilstoša 
koordinācija.

5. Katras Komitejas locekļi nodrošina, lai 
starp Aģentūras uzdevumiem un viņu dal
ībvalsts atbildīgo iestādi notiktu atbilstoša 
koordinācija.

6. Komiteju locekļus atbalsta ar dalībvalstīs 
pieejamajiem zinātniskajiem un tehniskajiem 
resursiem. Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina 
Komiteju locekļiem, kurus tās izvirzījušas, 
adekvātus zinātniskos un tehniskos resursus. 
Katras dalībvalsts atbildīgā iestāde veicina 
Komiteju un to darba grupu darbību.

6. Komiteju locekļus atbalsta ar dalībvalstīs 
pieejamajiem zinātniskajiem un tehniskajiem 
resursiem. Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina 
Komiteju locekļiem, kurus tās izvirzījušas, 
adekvātus zinātniskos un tehniskos resursus. 
Katras dalībvalsts atbildīgā iestāde veicina 
Komiteju un to darba grupu darbību.

7. Dalībvalstis atturas no jebkādu norād
ījumu došanas Risku novērtēšanas 
komitejas vai Sociāli ekonomisko analīžu 
komitejas locekļiem vai viņu zinātniskajiem 
un tehniskajiem padomdevējiem un 
ekspertiem, kas nav savienojami ar šo 
personu individuālajiem uzdevumiem vai 
ar Aģentūras uzdevumiem, pienākumiem 
un neatkarību.
8. Sagatavojot atzinumu katra Komiteja 
pieliek vislielākās pūles, lai panāktu 
konsensu. Ja šādu konsensu nav iespējams 
panākt, atzinumu veido locekļu vairākuma 
pozīcija un mazākuma pozīcija (-as) ar to 
pamatojumiem.

8. Sagatavojot atzinumu katra Komiteja 
pieliek vislielākās pūles, lai panāktu 
konsensu. Ja šādu konsensu nav iespējams 
panākt, atzinumu veido locekļu vairākuma 
pozīcija un mazākuma pozīcija (-as) ar to 
pamatojumiem.

9. Katra Komiteja nosaka pati savus proced
ūras noteikumus.

Šajos noteikumos detalizēti noteiktas priekšs
ēdētāja iecelšanas un aizvietošanas, locekļu 
aizvietošanas procedūras, procedūras attiecīb
ā uz noteiktu uzdevumu deleģēšanu darba 
grupām, darba grupu izveidi un procedūras 
noteikšana steidzamas atzinumu pieņemšanas 
gadījumā. Dalībvalstu komitejas gadījumā
priekšsēdētājs ir Aģentūras darbinieks.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc labvēlīga 
atzinuma saņemšanas no Komisijas un 
valdes.

9. Katra Komiteja nosaka pati savus proced
ūras noteikumus.

Šajos noteikumos detalizēti noteiktas priekšs
ēdētāja iecelšanas un aizvietošanas, locekļu 
aizvietošanas procedūras, procedūras attiecīb
ā uz noteiktu uzdevumu deleģēšanu darba 
grupām, darba grupu izveidi un procedūras 
noteikšana steidzamas atzinumu pieņemšanas 
gadījumā. Dalībvalstu komitejas gadījumā
priekšsēdētājs ir Aģentūras darbinieks.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc labvēlīga 
atzinuma saņemšanas no Komisijas un 
valdes.

Or. en
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Pamatojums

Visām dalībvalstīm jābūt pārstāvētām komitejās. Ieinteresēto pušu klātiene  komitejas sanāksmēs 
nav jānodrošina tikai ar uzaicinājumu. Visi noteikumi attiecībā uz Aģentūras organizācijas sast
āva neatkarību lielākas skaidrības dēļ ir apkopoti atsevišķā pantā (skatīt 84. panta groz
ījumu).

Attiecas uz 84., 85., 87., 88., 300., 301., 302., 1179., 1180. un 303. grozījumu.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 10
82. pants

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

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

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

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

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

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

Foruma locekļus var pavadīt zinātniski un 
tehniski padomdevēji.

Aģentūras izpilddirektoram vai viņa pārst
āvim un Komisijas pārstāvjiem ir tiesības 
apmeklēt visas Foruma un tā darba grupu san
āksmes. Arī ieinteresētās puses var apmeklēt 
sanāksmes kā novērotāji.

Foruma locekļi var nebūt valdē.
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2. Foruma locekļi, ko iecēlusi dalībvalsts, 
nodrošina, lai starp Foruma uzdevumiem un 
viņu dalībvalsts atbildīgo iestādi notiktu 
atbilstoša koordinācija.

2. Foruma locekļi, ko iecēlusi dalībvalsts, 
nodrošina, lai starp Foruma uzdevumiem un 
viņu dalībvalsts atbildīgo iestādi notiktu 
atbilstoša koordinācija.

3. Foruma locekļus atbalsta ar dalībvalstu 
atbildīgajās iestādēs pieejamajiem zin
ātniskajiem un tehniskajiem resursiem. Katras 
dalībvalsts atbildīgā iestāde veicina Foruma 
un tā darba grupu darbību. Dalībvalstis 
atturas no jebkādu norādījumu došanas 
Foruma locekļiem vai viņu zinātniskajiem 
un tehniskajiem padomdevējiem un 
ekspertiem, kas nav savienojami ar šo 
personu individuālajiem uzdevumiem vai 
ar Foruma uzdevumiem un pienākumiem.

3. Foruma locekļus atbalsta ar dalībvalstu 
atbildīgajās iestādēs pieejamajiem zin
ātniskajiem un tehniskajiem resursiem. Katras 
dalībvalsts atbildīgā iestāde veicina Foruma 
un tā darba grupu darbību.

4. Forums nosaka savus procedūras 
noteikumus.

Šajos noteikumos detalizēti noteiktas priekšs
ēdētāja iecelšanas un aizvietošanas, locekļu 
aizvietošanas procedūras un procedūras 
attiecībā uz noteiktu uzdevumu deleģēšanu 
darba grupām.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc labvēlīga 
atzinuma saņemšanas no Komisijas un 
valdes.

4. Forums nosaka savus procedūras 
noteikumus.

Šajos noteikumos detalizēti noteiktas priekšs
ēdētāja iecelšanas un aizvietošanas, locekļu 
aizvietošanas procedūras un procedūras 
attiecībā uz noteiktu uzdevumu deleģēšanu 
darba grupām.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc labvēlīga 
atzinuma saņemšanas no Komisijas un 
valdes.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 304., 90. un 91. grozījumu.

NOVĒRTĒJUMS

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 11
10. apsvērums
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10) Novērtēšanas noteikumi paredz reģistr
ācijas plānveida pārbaudi, pārbaudot, vai re
ģistrācija atbilst šīs regulas prasībām, un pie
ļaujot plašākas informācijas ģenerēšanu par 
vielu īpašībām. Dalībvalstīm šādas vielas j
ānovērtē, ja tām pēc tam, kad tās iekļautas 
darbībā laistajos plānos, radušās aizdomas, 
ka šādas vielas rada veselības vai vides 
apdraudējumu.

10) Novērtēšanas noteikumi paredz reģistr
ācijas plānveida pārbaudi, pārbaudot, vai re
ģistrācija atbilst šīs regulas prasībām, un pie
ļaujot plašākas informācijas ģenerēšanu par 
vielu īpašībām. Aģentūrai, paļaujoties uz 
organizāciju(-ām), ko katra dalībvalsts 
izraudzījusies šim nolūkam, šādas vielas j
ānovērtē, ja tai pēc tam, kad tās iekļautas 
Kopienas darbībā laistajā plānā, radušās 
aizdomas, ka šādas vielas rada veselības vai 
vides apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Ietver 119. grozījumu.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 12
48. apsvērums

48) Turklāt ir nepieciešams ieviest paļāvību 
vispārējai reģistrāciju kvalitātei un nodrošināt 
to, lai sabiedrībai kopumā, kā arī visām ķimik
āliju rūpniecībā ieinteresētajām pusēm būtu 
paļāvība uz to, ka uzņēmumi ievēro sev 
uzliktās saistības; attiecīgi ir vietā, lai konkr
ētajai dalībvalstij būtu tiesības pārbaudīt šajā
nolūkā iesniegto reģistrāciju atbilstību.

48) Turklāt ir nepieciešams ieviest paļāvību 
vispārējai reģistrāciju kvalitātei un nodrošināt 
to, lai sabiedrībai kopumā, kā arī visām ķimik
āliju rūpniecībā ieinteresētajām pusēm būtu 
paļāvība uz to, ka uzņēmumi ievēro sev 
uzliktās saistības; attiecīgi ir vietā, lai Aģent
ūrai būtu tiesības pārbaudīt šajā nolūkā
iesniegto reģistrāciju atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar COMP 11 un COMP 13.
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Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 13
49. apsvērums

49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no ra
žotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz dalībvalstu atbild
īgo iestāžu veikto novērtējumu. Dalībvalst
īm šajā nolūkā jāveic plānošanas darbs un 
jānodrošina resursi, izveidojot darbībā eso
šus plānus. Ja apdraudējums, kas ir līdzvērt
īgs to bažu līmenim, ko rada licencēšanai pak
ļautu vielu lietojums, izriet no izolētu 
starpproduktu lietojuma to atrašanās vietā, 
dalībvalstīm, ja tas ir pamatoti, ir atļauts 
pieprasīt papildu informāciju.

49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no ra
žotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz veikto novērt
ējumu. Ir jāizstrādā Kopienas darbības pl
āns vielu novērtējumam. Ja apdraudējums, 
kas ir līdzvērtīgs to bažu līmenim, ko rada 
licencēšanai pakļautu vielu lietojums, izriet 
no izolētu starpproduktu lietojuma to atrašan
ās vietā, dalībvalstīm, ja tas ir pamatoti, ir at
ļauts pieprasīt papildu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 153. grozījumu.

PĀRSKATU SNIEGŠANA

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Grozījums Nr. 14
114. pants
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1. Ik pēc desmit gadiem dalībvalstis iesniedz 
Komisijai pārskatu par šīs regulas darbību 
attiecīgajās savās teritorijās, tostarp iedaļas 
par novērtēšanu un ieviešanu, 108. pantā nor
ādītajā formātā.

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

Pārskats atspoguļo gūto pieredzi attiecībā
uz regulas lietojumu. Cita starpā tajā
ietverta informāciju par veiktajiem uzraudz
ības un pārbaudes pasākumiem, ikvienu 
konstatēto pārkāpumu un piespriesto 
naudas sodu.

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

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

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

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

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

Tomēr pirmo pārskatu iesniedz …*.

*piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšan
ās datuma.

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

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

Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus p
ēc paziņojuma datuma, kas prasīts saskaņā
ar 131. panta 2. punktu.

Tomēr pirmo pārskatu publicē …*

*sešus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu vienotā veidā, ir jāsaīsina pārskata sniegšanas 
periodi. Ir arī jānosaka pārskatos iekļaujamā pamatinformācija, lai nodrošinātu noteiktas p
ārskatu sniegšanas kvalitātes saglabāšanu.

Ir noteikti Aģentūras un Komisijas pirmā pārskata iesniegšanas datumi, lai būtu iespējams 
regulu pārskatīt pēc 6 gadiem pēc tās stāšanās spēkā.

Attiecas uz 342., 340., 99., 100., 101., 102., 339. un 341. grozījumu.
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DZĪVNIEKU TESTĒŠANA

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland

Gozījums Nr. 15
12. panta 2. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Šīs metodes regulāri pārskata un uzlabo, 
lai samazinātu eksperimentus ar 
mugurkaulniekiem un šajos eksperimentos 
iesaistīto dzīvnieku skaitu. Jo īpaši, ja 
Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas 
centrs (ECVAM) paziņo par alternatīvas 
testu metodes spēkā esamību un gatavību 
reglamentētai pieņemšanai, Aģentūra 14 
dienu laikā iesniedz lēmuma projektu, ar 
kuru groza šīs regulas atbilstīgo(-s) 
pielikumu(-s) saskaņā ar 128. pantā
noteikto procedūru, lai aizstātu dzīvnieku 
testēšanas metodi ar alternatīvu metodi.

Or. en

Pamatojums

Ietver 527., 22. un 391. grozījumu. Gadījumos, kad ECVAM apstiprina alternatīvu testu 
metodi, testu metodes ir automātiski jākoriģē.

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjostedt, Hans Blokland...

Grozījums Nr. 16
47. a apsvērums (jauns)
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 47. a) Lai novērstu dzīvnieku testēšanas 
dublēšanos, ieinteresētajām pusēm ir jāatv
ēl 90 dienas, kuru laikā tās var izteikt 
komentārus par testēšanas priekšlikumiem, 
kuros iekļauti testi ar mugurkaulniekiem. 
Reģistrētājam vai pakārtotajam lietotājam j
āņem vērā komentāri, kas saņemti šajā laik
ā.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 149. un 150. grozījumu. Saistīts ar 757. grozījumu. Lielos daudzumos ražotu 
(HPV) ķīmisko vielu programma Savienotajās Valstīs ir pierādījusi pozitīvo ietekmi, kāda 
ieinteresēto pušu komentēšanas periodam var būt uz dzīvnieku testu novēršanu un izmaksu 
ietaupīšanu.

##


