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KOMPROMISA GROZĪJUMU KOPUMS PAR REĢISTRĒŠANU

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 19
11. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) V pielikumā norādītā informācija par viel
ām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā
apjomā vienā gadā viens ražotājs vai importēt
ājs,

a) V pielikumā norādītā informācija par viel
ām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā
apjomā vienā gadā viens ražotājs vai importēt
ājs un kas atbilst 11.a panta 1. punktā
noteiktajiem kritērijiem, un vismaz inform
ācija par vielu fiziskām un ķīmiskām īpašīb
ām saskaņā ar V pielikumu, kā arī cita 
pieejamā informācija par vielu fiziskām un 
ķīmiskām, toksikoloģiskām un ekotoksikolo
ģiskām īpašībām, kā arī paziņojums, ka 
viela ir izvērtēta atbilstīgi 11.a panta c) un 
d) apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem;
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Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 20
11.a pants (jauns)

11.a pants

Kritēriji vielām, kuras reģistrētas 1 līdz 10 
tonnu apjomā un par kurām pieprasa 
informāciju saskaņā ar V pielikumu.

1. Visa V pielikumā noteiktā informācija
par vielām, ko ražo vai importē viens ražot
ājs vai importētājs 1 līdz 10 tonnu apjomā
gadā, jāiekļauj tehniskajā lietā saskaņā ar 
9. panta a) apakšpunktu tikai tad, ja ražot
ājs vai importētājs uzskata, ka ir izpildīti 
viens vai vairāki šādi kritēriji:
a)viela ir jauna (neieviesta);
b) nav informācijas par vielas ietekmi uz 
cilvēka veselību un vidi; 

c) QSAR vai citi pierādījumi liecina, ka 
viela varētu atbilst kancirogēnu, mutagēnu 
vai toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem 
attiecībā uz reproduktīvo funkciju;

d) QSAR vai citi pierādījumi liecina, ka 
viela varētu atbilst XII pielikumā
noteiktajiem kritērijiem;
e) vielai ir plaši izplatīts un difūzs 
pielietojums, un tādēļ nevar izslēgt tās 
iedarbību; 

f) viela tīrā veidā vai preparātā vai šīs 
vielas iekļaušana izstrādājumā tiek laista 
tirgū vispārējai lietošanai. 
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2. Neņemot vērā 40. panta 3.a punktā
noteiktās prasības, Aģentūra veic to reģistr
ēto vielu izlases veida atbilstības pārbaudi, 
par kurām nav pilnīgas informācijas saska
ņā ar V pielikumu, lai noteiktu, vai ražotājs 
vai importētājs pareizi piemēro 1. punkta a) 
līdz f) apakšpunktos noteiktos kritērijus. Šīs 
izlases veida atbilstības pārbaudes skar 
vismaz 10% no reģistrētajām vielām. Aģent
ūra ņem vērā visu informāciju, ko 
iesniegusi trešā puse vai kompetentās iest
ādes, lai noteiktu, vai kritēriji ir piemēroti 
pareizi.

3. Ja pārbaužu rezultāts parāda, ka 
1. punkta a) līdz f) apakšpunktos kāds no 
noteiktajiem kritērijiem ir piemērots 
nepareizi, Aģentūra prasa reģistrētājam 
gada laikā papildināt reģistrēšanas datus ar 
visu vajadzīgo V pielikumā norādīto inform
āciju. Ja reģistrētājam neizdodas sniegt 
prasīto informāciju noteiktajā laikā, tad 
attiecīgās vielas reģistrēšana ir jāatsauc.
Ja konstatēts, ka kritērijs piemērots 
nepareizi, tad visus izdevumus, kas saistīti 
ar atbilstības pārbaudi, sedz reģistrētājs.

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 21
5. panta 4. punkts

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu.

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno Aģent
ūras noteikto samaksu. Maksu nepiemēro t
ādu vielu reģistrācijai, kuru saražotais 
apjoms ir 1 līdz 10 tonnas un kuru 
tehniskajā lietā iekļauta visa V pielikumā
noteiktā informācija.

Or. en
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Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 22
21. panta 1. punkts

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 
3 gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēk
ā:

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 
3 gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēk
ā:

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas klasific
ētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un kas ra
žotas Kopienā vai importētas apjomā, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk viena gada laikā
uz vienu ražotāju vai vienu importētāju, 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās sp
ēkā,

a) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas klasific
ētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, vielas,
kas ir noturīgas, bioloģiski akumulatīvas 
un toksiskas, vielas, kas ir ļoti noturīgas un 
ļoti bioloģiski akumulatīvas vai vielas, kuru 
iedarbība ir līdzvērtīga parējo 54. pantā
noteikto vielu iedarbībai, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 tonnu vai vairāk viena gada laikā uz vienu 
ražotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā,

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu ra
žotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

b) pakāpeniski ieviešamas vielas, kas ražotas 
Kopienā vai importētas apjomā, kas sasniedz 
1 000 tonnu vai vairāk vienā gadā uz vienu ra
žotāju vai vienu importētāju, vismaz vienu 
reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 23
23. panta 3. punkts



AM\580363LV.doc PE 360.358v02-00
5/5 AM\580363LV.doc

PE 360.358v02-00

LV

3. Visus kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, kas iesniegti reģistrācijas sist
ēmas ietvaros vismaz 10 gadus iepriekš, A
ģentūra var padarīt pieejamus visiem citiem 
reģistrētājiem vai potenciālajiem reģistrēt
ājiem.

3. Visus kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, kas iesniegti reģistrācijas sist
ēmas ietvaros vismaz 10 gadus iepriekš, A
ģentūrai jādara pieejami visiem citiem re
ģistrētājiem vai potenciālajiem reģistrētājiem.

Or. en

Kompromisa grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 24

V pielikuma 6. daļas 1. un 2. slejas 6.4.1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

1. sleja 2. sleja

6.4.1.a In vitro gēnu mutāciju pēt
ījums zīdītāju šūnās

6.4.1.a Pētījums nav jāveic, ja:

- ir pieejami atbilstoši dati no in vivo
citogenitātes testa vai
- viela ir zināma kā 1. vai 2. kancerogēnās 
kategorijas viela.

V pielikuma 7. daļas 1. un 2. slejas 7.1.1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

1. sleja 2. sleja

7.1.1.a Augšanas inhibēšanas tests par aļģ
ēm.

7.1.1.a Pētījums nav jāveic, ja:

- vielai ir ļoti zema šķīdība (šķīdība ūden
ī < 10 μg/l) vai

- zema iespējamība, ka viela šķērsos biolo
ģiskās membrānas (MW > 800 vai molekul
ārais diametrs > 15 Å).

V pielikuma 7. daļas 1. un 2. slejas 7.1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

1. sleja 2. sleja
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7.1.a Noārdīšanās 7.1.a Saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu re
ģistrētājs ierosina vai novērtējošās dal
ībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt 
veikt pētījumus, izmantojot simulāciju 
(VII pielikums, 7.2.1.2–7.2.1.4.), ja ķīmisk
ās drošības novērtējums saskaņā ar 
I pielikumu pieprasa turpināt pārbaudes 
par vielas noārdīšanos. Attiecīgā(-o) 
testa(-u) izvēle ir atkarīga no drošības nov
ērtējuma rezultātiem.

7.1.a.1. Biotisks

7.1.a.1.1. Vieglas bioloģiskās noārdīšanās 
spēja

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

Or. en

Pamatojums

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


