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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

KOMPROMISA PAKETE PAR VIELĀM IZSTRĀDĀJUMĀ

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

Grozījums Nr. 25
6. pants

1. Visi ražotāji vai importētāji iesniedz Aģent
ūrai reģistrāciju par jebkuru vielu, kas ir šo 
izstrādājumu sastāvā, ja ievēroti šādi nosac
ījumi:

1. Visi ražotāji vai importētāji iesniedz Aģent
ūrai reģistrāciju par jebkuru vielu, kas ir šo 
izstrādājumu sastāvā, ja ievēroti šādi nosac
ījumi:

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu un 
vienu ražotāju vai importētāju vienā gadā, 
katru izstrādājuma veidu izskatot atsevišķi;

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu un 
vienu ražotāju vai importētāju vienā gadā;

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā b
īstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;
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c) parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielu paredzēts sadalīt.

c) parastos un pamatoti paredzamos lieto
šanas apstākļos vielu paredzēts sadalīt.

2. Visi izstrādājumu ražotāji vai importētāji zi
ņo Aģentūrai par jebkuru vielu, kas ir šo izstr
ādājumu sastāvā saskaņā ar 3. punktu, ja iev
ēroti visi šeit minētie nosacījumi:

2. Visi izstrādājumu ražotāji vai importētāji zi
ņo Aģentūrai par jebkuru vielu, kas uzskait
īta XIII a pielikumā un kas ir šo izstrād
ājumu sastāvā saskaņā ar 3. punktu:

a) viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu 
un vienu ražotāju vai importētāju vienā
gadā;

a) ja tā pārsniedz  0,1 % robežkoncentr
āciju to vielu gadījumā, kas minētas 
54. panta d), e) un f) apakšpunktā;

b) viela atbilst klasifikācijas kritērijiem kā
bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

b) ja tā pārsniedz robežkoncentrāciju, kas 
noteikta Direktīvā 1999/45/EK, lai to varētu 
klasificēt kā bīstamu, visu pārējo vielu gad
ījumā;

c) ražotājs vai importētājs zina vai arī ražot
ājam vai importētājam ir darīts zināms, ka 
parastos un pamatoti paredzamos apstākļos 
vielu, visticamāk, paredzēts izdalīt, 
neraugoties uz to, ka šāda vielas izdalīšan
ās nav paredzētā izstrādājuma funkcija;

c) ja ražotājs vai importētājs nevar garant
ēt, ka izstrādājuma aprites cikla laikā cilv
ēki vai vide netiks pakļauti vielas iedarb
ībai.

d) izdalītās vielas daudzums var nelabvēlīgi 
ietekmēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi.
3. Ja 2. punkta nosacījumi ir ievēroti, pazi
ņojamajā informācijā ietver šādus datus A
ģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

3. Ja 2. punkta nosacījumi ir ievēroti, pazi
ņojamajā informācijā ietver šādus datus A
ģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija;

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
kontaktinformācija;

b) 8. panta 1. punktā minēto reģistrācijas 
numurs (-us), ja ir ;

b) 8. panta 1. punktā minēto reģistrācijas 
numurs (-us), ja ir ;

c) vielas (-u) identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā;

c) vielas (-u) identitāte, kā norādīts 
IV pielikuma 2. iedaļā;

d) vielas klasifikācija; d) vielas klasifikācija;

e) īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts e) īss izstrādājuma lietojuma (-u) apraksts

f) vielas tonnāžas diapazons, kā, piemēram, 1 
– 10 tonnas, 10 – 100 tonnas, utt.

f) vielas tonnāžas diapazons, kā, piemēram, 1 
– 10 tonnas, 10 – 100 tonnas, utt.

4. Aģentūra var pieņemt lēmumus saskaņā ar 
šo sadaļu, prasot no izstrādājumu ražotājiem 
vai importētājiem reģistrēt jebkuru vielu, kas 
ir šo izstrādājumu sastāvā un ir paziņota 
saskaņā ar 3. punktu.

4. Aģentūra var pieņemt lēmumus saskaņā ar 
šo sadaļu, prasot no izstrādājumu ražotājiem 
vai importētājiem reģistrēt jebkuru vielu, kas 
ir šo izstrādājumu sastāvā un ir paziņota 
saskaņā ar 3. punktu.
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5. 1. – 4. punkts neattiecas uz vielām, ko š
āda lietojuma nolūkā reģistrējis piegādes ķēd
ē augstāk esošs dalībnieks.

5. 1. – 4. punkts neattiecas uz vielām, ko š
āda lietojuma nolūkā reģistrējis piegādes ķēd
ē augstāk esošs dalībnieks.

6. 1. – 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā pēc 
21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termiņa

6. 1. un 4. punktu piemēro 3 mēnešu laikā p
ēc 21. panta 3. punktā noteiktā galīgā termi
ņa.

2. un 3. punktu piemēro vielām, kuras 
satur izstrādājumi, kas atbilst 54. panta krit
ērijiem 3 mēnešus pēc tam, kad šīs vielas 
uzskaitītas XIII a pielikumā.

6a. Kad vielu iekļauj XIII b pielikumā, A
ģentūra informē visus šo vielu saturošo 
izstrādājumu ražotājus un importētājus par 
vielas iekļaušanu pielikumā. Šīs regulas 
VII sadaļa mutatis mutandis attiecas uz šo 
vielu saturošo izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem no paziņošanas datuma.

7. Visus pasākumus saistībā ar 1. – 6. punkta 
ieviešanu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā minēto procedūru.

7. Visus pasākumus saistībā ar 1. –
6.a punkta ieviešanu pieņem saskaņā ar 
130. panta 3. punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Covers all amendments tabled to article 6 and amendments 417 and 418.

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

Grozījums Nr. 26
20. apsvērums
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20) Tā kā izstrādājumu ražotāji un importēt
āji atbild par saviem izstrādājumiem, vietā ir 
izvirzīt reģistrācijas prasību attiecībā uz viel
ām, kuru izdalīšanās process no izstrād
ājumiem ir paredzēts. Gadījumā, ja ir iesp
ējama vielu izdalīšanās no izstrādājumiem 
pietiekami lielos daudzumos un tādā veidā, 
kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai 
apkārtējo vidi, par to informē Aģentūru, un 
tai ir tiesības pieprasīt iesniegumu par re
ģistrāciju.

20) Tā kā izstrādājumu ražotāji un importēt
āji atbild par saviem izstrādājumiem, vietā ir 
izvirzīt reģistrācijas prasību attiecībā uz viel
ām, kuru izdalīšanās process no izstrād
ājumiem ir paredzēts. Gadījumā, ja viela 
atbilst 54. panta kritērijiem un tāpēc ir iek
ļauta to vielu sarakstā, kuras atbilst licencē
šanas kritērijiem (XIII a pielikums), tad par 
to informē Aģentūru. Licenču nosacījumi 
attiecas uz vielu ražotājiem un importēt
ājiem, tiklīdz tās tiek iekļautas to vielu 
sarakstā, kurām vajadzīga licence 
(XIII b pielikums).

Or. en

Pamatojums

Covers amendments 126, 127 and 128.


