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GROZĪJUMI Nr. 51-207

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH), izveidojot Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru un grozot Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... [par 
noturīgiem organiskiem piesārņotājiem]

Padomes kopējā nostāja (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + 
Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 51
1. APSVĒRUMS

(1) Šai regulai būtu jānodrošina augsts 
cilvēku veselības aizsardzības un vides 
aizsardzības līmenis, kā arī vielu, to 
preparātu vai izstrādājumu brīva aprite 
iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un 
novatorismu.

(1) Šai regulai būtu jānodrošina augsts 
cilvēku veselības aizsardzības un vides 
aizsardzības līmenis, vielu, to preparātu vai 
izstrādājumu brīva aprite iekšējā tirgū, 
lielāka pārredzamība un tādu 
izmēģinājumu veicināšana, kuros 
neizmanto dzīvniekus, reizē veicinot 
konkurenci un novatorismu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 1.

Saistīts ar 1. panta 1. punkta grozījumu. Padome svītroja abus šos regulas mērķus no 
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Komisijas paskaidrojuma raksta, bet tie ir jānosaka atkārtoti, jo gan lielāka pārredzamība, 
gan tādu izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus, ko paredz šī regula, ir ļoti 
svarīga visām ieinteresētajām personām un Eiropas iedzīvotājiem. (Busquin + Jørgensen + 
Oomen-Ruijten)

Padome šo apsvērumu pievienoja, lai paustu REACH mērķus, bet aizmirsa pieminēt lielāku 
pārredzamību un tādu izmēģinājumu veicināšanu, kuros neizmanto dzīvniekus, kā noteikts 
Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā. (Lucas, Schlyter un Breyer)

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Grozījums Nr. 52
4.A APSVĒRUMS (jauns)

(4.a) REACH būtu jāizstrādā un jāpiemēro 
tā, lai nepieļautu Eiropas tirdzniecības un 
rūpniecības nozares konkurētspējas 
samazināšanos vai kaitējumu tirdzniecības 
attiecībām ar trešām valstīm. Regula 
nedrīkst uzspiest nekādas prasības Eiropas 
Savienības tirdzniecības partneriem, 
izņemot tādas, kas atbilst saskaņā ar PTO 
noteikumiem spēkā esošajiem brīvas 
tirdzniecības principiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemts grozījums, kura mērķis ir veicināt Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju. (Davies)

Paredzēts, lai saglabātu Eiropas uzņēmumu ražojumu konkurētspēju attiecībā pret importu 
no trešām valstīm. Atkārtota pirmā lasījuma grozījuma Nr. 416 iesniegšana. (Foglietta & Poli 
Bortone)

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 53
7. APSVĒRUMS

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju veselības, un vides 

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju veselības un mazāk 
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aizsardzības līmeni, ir nepieciešams 
nodrošināt to, lai vielu ražošana Kopienā 
atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs 
vielas eksportē.

aizsargātu sabiedrības grupu veselības, un 
vides aizsardzības līmeni, ir nepieciešams 
nodrošināt to, lai visas vielas, ko ražo vai 
laiž tirgū Kopienā, atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, pat ja šīs vielas eksportē.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka cilvēku veselības aizsardzības standarts, lai ietvertu gan tos, kas pakļauti 
vislielākajai iedarbībai (darba ņēmēji), gan mazāk aizsargātas sabiedrības grupas. 
Parlamenta sākotnējā grozījuma Nr. 6 atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 54
7. APSVĒRUMS

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju veselības, un vides 
aizsardzības līmeni, ir nepieciešams 
nodrošināt to, lai vielu ražošana Kopienā 
atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs 
vielas eksportē. 

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu vides un cilvēku 
veselības, īpaši darba ņēmēju veselības un 
mazāk aizsargātu sabiedrības grupu 
veselības, aizsardzības līmeni, ir 
nepieciešams nodrošināt to, lai visu vielu 
ražošana Kopienā atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, pat ja šīs vielas eksportē.

Or. en

(Grozījums Nr. 6 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Jānosaka cilvēku veselības aizsardzības standarts, lai ietvertu tās sabiedrības daļas, kuras ir 
sevišķi neaizsargātas pret ķīmisku vielu iedarbību.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 55
7. APSVĒRUMS

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības, īpaši 
darba ņēmēju veselības, un vides

(7) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 
nodrošinātu augstu vides un cilvēku 
veselības, īpaši darba ņēmēju veselības un 
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aizsardzības līmeni, ir nepieciešams 
nodrošināt to, lai vielu ražošana Kopienā 
atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs 
vielas eksportē.

mazāk aizsargātu sabiedrības grupu 
veselības, aizsardzības līmeni, ir 
nepieciešams nodrošināt to, lai vielu 
ražošana vai vielas, ko laiž tirgū, Kopienā 
atbilstu Kopienas tiesību aktiem, pat ja šīs 
vielas eksportē.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka cilvēku veselības aizsardzības standarts, lai ietvertu gan tos, kas pakļauti 
vislielākajai iedarbībai (darba ņēmēji), gan mazāk aizsargātas sabiedrības grupas. EP 
grozījuma Nr. 6 atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 56
9. APSVĒRUMS

(9) Izvērtējot to četru galveno tiesisko 
instrumentu darbību, kas reglamentē 
darbības ar ķimikālijām Kopienā, proti, 
Padomes Direktīvas 67/548/EEK 
(1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, Padomes Direktīvas 
76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu 
un preparātu tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 1999/45/EK 
(1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
jautājumos, kas attiecas uz bīstamu 
preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, un Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo 
vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli 
darbību, identificēja vairākas problēmas 
Kopienas tiesību aktu par ķimikālijām 
darbībā, tāpēc dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos ir izveidojušās 
neatbilstības, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus 

(9) Izvērtējot to četru galveno tiesisko 
instrumentu darbību, kas reglamentē 
darbības ar ķimikālijām Kopienā, proti, 
Padomes Direktīvas 67/548/EEK 
(1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, Padomes Direktīvas 
76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu 
un preparātu tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 1999/45/EK 
(1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
jautājumos, kas attiecas uz bīstamu 
preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, un Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo 
vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli 
darbību, identificēja vairākas problēmas 
Kopienas tiesību aktu par ķimikālijām 
darbībā, tāpēc dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos ir izveidojušās 
neatbilstības, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus 
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darbību šajā nozarē, un nepieciešamību 
darīt vairāk, lai aizsargātu sabiedrības 
veselību un vidi saskaņā ar piesardzības 
principu.

darbību šajā nozarē, un nav piesardzīgā 
veidā aizsargāta sabiedrības veselība un 
vide. 

Or. en

(Grozījums Nr. 7 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir jāatzīst, ka REACH aizpilda plaisas, kas pastāv zināšanās par sabiedrības veselības un 
vides aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 57
11. APSVĒRUMS

(11) Lai nodrošinātu atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas ierosmju efektivitāti, 
atkritumus nebūtu jāuzskata par vielām, 
preparātiem vai izstrādājumiem šīs Regulas 
nozīmē.

(11) Lai nodrošinātu atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas ierosmju efektivitāti, 
atkritumus un otrreizējās izejvielas nebūtu 
jāuzskata par vielām, preparātiem vai 
izstrādājumiem šīs Regulas nozīmē. 
Vērtības radīšana („valorisation”) no 
atkritumiem un materiāliem, ko izmanto kā 
otrreizējās izejvielas vai enerģijas avotus 
reģenerācijas darbībās, sekmē ES 
ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu, 
un šī regula neievieš prasības, kas 
samazina ierosmes šādai pārstrādei un 
reģenerācijai.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 424 apvienojumā ar 
kopējās nostājas 11. apsvērumu. Tas paredzēts, lai, no vienas puses, ņemtu vērā diskusijas, 
kas atkritumu jomā pašlaik noris par otrreizējām izejvielām, un, no otras puses, lai radītu 
papildu ierosmes atkritumu pārstrādei ilgtspējīgas attīstības interesēs.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria Oomen-
Ruijten

Grozījums Nr. 58
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11.a) Resursu efektivitātes un ilgtspējības 
iemeslu dēļ otrreizējām izejvielām, ko 
pārstrādājot iegūst no ražošanas, apstrādes 
un nolietotu preču atkritumiem, būtu 
jānosaka izņēmums. Vērtības radīšana 
(„valorisation”) no materiāliem, ko 
izmanto kā otrreizējās izejvielas, sekmē ES 
ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu, 
un šī regula nedrīkst ieviest prasības, kas 
samazina ierosmes šādai pārstrādei un 
reģenerācijai.

Or. en

Pamatojums

Otrreizējo izejvielu iekļaušana REACH darbības jomā nopietni traucētu pārstrādei un 
reģenerācijai un tādējādi palielinātu neatjaunīgo resursu patēriņu. Ir skaidri jānosaka, ka 
REACH nerada nekādus šķēršļus pārstrādei un resursu efektivitātes palielināšanai. 
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Grozījums Nr. 424 no pirmā lasījuma. Otrreizējo izejvielu iekļaušana REACH sistēmā 
ievērojami traucētu pilnīgu materiāla ciklu izveidei un tādējādi palielinātu neatjaunīgo 
resursu pieprasījumu. Ir jānodrošina, lai REACH nekādā veidā netraucētu pārstrādei vai 
resursu efektivitātes palielināšanai. (Oomen-Ruijten)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 59
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11.a) Efektivitātes iemeslu dēļ atkritumiem 
un materiāliem, ko izmanto kā otrreizējās 
izejvielas vai enerģijas avotu, būtu 
jānosaka izņēmums. Vērtības radīšana 
(„valorisation”) no atkritumiem un 
materiāliem, ko izmanto kā otrreizējās 
izejvielas vai enerģijas avotu reģenerācijas 
darbībās, sekmē Eiropas Savienības 
ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu, 
un šī regula nedrīkst ieviest prasības, kas 
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samazina ierosmes šādai pārstrādei un 
reģenerācijai.

Or. en

Pamatojums

Atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 424.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 60
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11.a) Mērķis jaunajai sistēmai, ko izveido 
ar šo regulu, ir pirmkārt risināt 
jautājumus, kas saistīti ar visbīstamākajām 
vielām. Novērtējot bīstamību un risku, ir 
jāņem vērā arī vielu sekas attiecībā uz 
mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu turpmākās paaudzes, cilvēku veselības aizsardzības standartam ir jāietver 
personas, kuras ir sevišķi neaizsargātas pret ķīmisku vielu iedarbību uz veselību. EP 
grozījuma Nr. 9 atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 61
11.A APSVĒRUMS (jauns)

 (11.a) Mērķis jaunajai sistēmai, ko izveido 
ar šo regulu, ir pirmkārt risināt 
jautājumus, kas saistīti ar visbīstamākajām 
vielām. Novērtējot bīstamību un risku, ir 
jāņem vērā arī vielu sekas attiecībā uz 
augļa attīstību un sieviešu un bērnu 
veselību.

Or. en
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(Grozījums Nr. 9 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Lai aizsargātu turpmākās paaudzes, cilvēku veselības aizsardzības standartam ir jāietver 
personas, kuras ir sevišķi neaizsargātas pret cilvēka radītu ķīmisku vielu iedarbību uz 
veselību.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 62
12. APSVĒRUMS

(12) Svarīgs mērķis jaunajai sistēmai, ko 
izveido ar šo regulu, ir veicināt un dažos 
gadījumos nodrošināt to, ka vielas, kas rada 
lielu risku, pakāpeniski aizvieto ar mazāk 
bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja to 
darīt ir pamatoti no ekonomikas un 
tehnoloģiju viedokļa. Šī regula neietekmē to, 
kā piemēro direktīvas par darba ņēmēju un 
vides aizsardzību, īpaši Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2004/37/EK 
(2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā 
(Sestā atsevišķā direktīva Padomes 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un Padomes Direktīvu 98/24/EK 
(1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju 
veselības un drošības aizsardzību pret risku, 
kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā 
(Četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 
89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), 
saskaņā ar kuru darba devējiem jāatsakās no 
bīstamām vielām, ja vien tas tehniski 
iespējams, vai jāaizstāj bīstamās vielas ar 
mazāk bīstamām vielām.

(12) Svarīgs mērķis jaunajai sistēmai, ko 
izveido ar šo regulu, ir nodrošināt to, ka 
bīstamas vielas aizstāj ar mazāk bīstamām 
vielām vai tehnoloģijām, ja to darīt ir 
pamatoti no ekonomikas un tehnoloģiju 
viedokļa. Šī regula neietekmē to, kā piemēro 
direktīvas par darba ņēmēju un vides 
aizsardzību, īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2004/37/EK (2004. gada 
29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 
mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā 
direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 
16. panta 1. punkta nozīmē), un Padomes 
Direktīvu 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) 
par darba ņēmēju veselības un drošības 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
ķimikāliju izmantošanu darbā (Četrpadsmitā 
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 
16. panta 1. punkta nozīmē), saskaņā ar kuru 
darba devējiem jāatsakās no bīstamām 
vielām, ja vien tas tehniski iespējams, vai 
jāaizstāj bīstamās vielas ar mazāk bīstamām 
vielām.

Or. en

(Grozījums Nr. 8 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Aizstāšanas principam jābūt svarīgai REACH sastāvdaļai.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 63
12.A APSVĒRUMS (jauns)

(12.a) Mērķis jaunajai sistēmai, ko izveido 
ar šo regulu, ir pirmkārt risināt 
jautājumus, kas saistīti ar visbīstamākajām 
vielām. Novērtējot bīstamību un risku, ir 
jāņem vērā arī vielu sekas attiecībā uz 
mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu turpmākās paaudzes, cilvēku veselības aizsardzības standartam ir jāietver 
personas, kuras ir sevišķi neaizsargātas. EP grozījuma Nr. 9 atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 64
18. APSVĒRUMS

(18) Licencēšanas noteikumiem būtu 
jānodrošina laba iekšējā tirgus darbība, 
apliecinot to, ka risks, ko rada īpaši 
bīstamas vielas, tiek atbilstīgi kontrolēts.
Komisijai būtu jāizsniedz licences laišanai 
tirgū un lietošanai vienīgi tad, ja risku, kas 
saistīts ar vielu lietošanu, pienācīgi 
kontrolē, ja iespējams, vai, ja vielu 
lietošanas veidu attaisno sociāli ekonomiski 
apsvērumi un nepastāv piemērotas, 
ekonomiski un tehniski iespējamas 
alternatīvas.

Licencēšanas noteikumi paredz ierobežota 
ilguma licences, kas Komisijai jāizsniedz
īpaši bīstamu vielu laišanai tirgū un 
lietošanai, ja nepastāv piemērotas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, ja šādu 
vielu lietošanu attaisno sociāli ekonomiski 
apsvērumi un ja risku, kas saistīts ar vielu 
lietošanu, pienācīgi kontrolē.

Or. en

(Grozījums Nr. 15 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir svarīgi, lai aizstāšanas princips būtu saistīts ar licenču piešķiršanu.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 65
18. APSVĒRUMS

(18) Licencēšanas noteikumiem būtu 
jānodrošina laba iekšējā tirgus darbība, 
apliecinot to, ka risks, ko rada īpaši 
bīstamas vielas, tiek atbilstīgi kontrolēts. 
Komisijai būtu jāizsniedz licences laišanai 
tirgū un lietošanai vienīgi tad, ja risku, kas 
saistīts ar vielu lietošanu, pienācīgi kontrolē, 
ja iespējams, vai, ja vielu lietošanas veidu 
attaisno sociāli ekonomiski apsvērumi un 
nepastāv piemērotas, ekonomiski un tehniski 
iespējamas alternatīvas.

(18) Licencēšanas noteikumiem būtu 
jānodrošina laba iekšējā tirgus darbība. 
Komisijai būtu jāizsniedz licences laišanai 
tirgū un lietošanai vienīgi tad, ja risku, kas 
saistīts ar vielu lietošanu, pienācīgi kontrolē, 
ja iespējams, un ja vielu lietošanas veidu 
attaisno sociāli ekonomiski apsvērumi un 
nepastāv piemērotas, ekonomiski un tehniski 
iespējamas alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē, ka licences mērķis ir iespējama bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana. 
Saistīts ar 52. panta grozījumu. EP grozījuma Nr. 15 atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 66
31. APSVĒRUMS

(31) Dalībvalstīm, Aģentūrai un 
ieinteresētām pusēm būtu pilnībā jāņem vērā 
RIP rezultāti, jo īpaši tie, kas attiecas uz 
dabā sastopamu vielu reģistrāciju.

(31) Dalībvalstīm, Aģentūrai un 
ieinteresētām pusēm būtu pilnībā jāņem vērā 
RIP rezultāti, jo īpaši tie, kas attiecas uz 
dabā sastopamu vielu reģistrāciju, tāpēc ka 
dabā sastopamo vielu sarežģītā un dažādā 
sastāva dēļ var būt nepieciešams pielāgot 
prasības par informāciju.

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta c. apakšpunkts)

Pamatojums

Jānorāda, ka dabā sastopamo vielu sevišķo īpašību dēļ var būt nepieciešams pielāgot 
prasības par informāciju.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Grozījums Nr. 67
35.A APSVĒRUMS (jauns)

(35.a) Ņemot vērā MVU īpašos apstākļus, 
dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai 
šādiem uzņēmumiem sniegtu īpašu 
palīdzību to izmēģinājumu veikšanai, kuri 
vajadzīgi, lai iegūtu informāciju, ko prasa 
šī regula.

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā MVU vajadzības, un tiem jāsniedz īpašs atbalsts. (Wijkman & citi + Oomen-
Ruijten)

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 21.

Ir svarīgi sniegt atbilstošus atbalsta pasākumus, jo īpaši MVU, lai atvieglotu šīs regulas 
īstenošanu. Grozījums Nr. 363 no pirmā lasījuma. (Foglietta & Poli Bortone)

Pirmajā lasījumā pieņemts grozījums. (Davies)

MVU ir vajadzīga īpaša palīdzība. Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 363. (EK)

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 68
35.B APSVĒRUMS (jauns)

(35.b) Lai uzņēmējsabiedrībām un jo īpaši 
MVU palīdzētu pildīt šīs regulas prasības, 
dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju būtu 
jāievieš visaptverošs atbalsta tīkls.

Or. en
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Pamatojums

MVU ir vajadzīga īpaša palīdzība. Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 22. (EK)

Pirmajā lasījumā pieņemts grozījums. (Davies)

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 22. Pašsaprotams. (Oomen-Ruijten)

Atkārto pirmā lasījuma grozījumu Nr. 22, lai MVU palīdzētu pārvarēt grūtības, kas saistītas 
ar šīs regulas īstenošanu. (Foglietta & Poli Bortone)

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 69
43.A APSVĒRUMS (jauns)

(43.a) Lai veicinātu izmēģinājumus, kuros 
neizmanto dzīvniekus, Komisijai, 
dalībvalstīm un nozares uzņēmumiem būtu 
jāpiešķir vairāk līdzekļu izmēģinājumu, 
kuros neizmanto dzīvniekus, izstrādei, 
novērtēšanai un atzīšanai. Šim mērķim 
būtu jāpiešķir daļa no maksājumiem, ko 
maksā Aģentūrai.

Or. en

Pamatojums

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & citi)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)
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Grozījumu iesniedza Amalia Sartori

Grozījums Nr. 71
46.A APSVĒRUMS (jauns)

(46.a) Ja īpašnieks pētījumam, kas ietver 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, vai 
citam pētījumam, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, 
nenodrošina šāda pētījuma pieejamību 
Aģentūrai un/vai potenciāliem 
reģistrētājiem, tam nedrīkstētu būt iespējas 
reģistrēt savu vielu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 28 pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori

Grozījums Nr. 72
50.A APSVĒRUMS (jauns)

(50.a) Ja potenciāls reģistrētājs un/vai 
SIEF dalībnieks nesamaksā savu daļu no 
izmaksām par pētījumu, kas ietver 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, vai 
citu pētījumu, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tam 
nedrīkstētu būt iespējas reģistrēt savu vielu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 27 pirmajā lasījumā.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 73
51.A APSVĒRUMS (jauns)

(51.a) Ja tīras vai preparātā iekļautas vielas 
ražotājs vai importētājs, neplāno iesniegt 
vielas reģistrācijas pieteikumu, tam savs 
nodoms attiecīgi jāpaziņo Aģentūrai un 
saviem pakārtotajiem lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 34. Paziņojums ar nereģistrēšanu ir svarīgs, lai 
pakārtotos lietotājus informētu par noteiktu vielu izņemšanu no tirgus. (Davies)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 74
51.A APSVĒRUMS (jauns)

(51.a) Riska paziņošana ir svarīga daļa 
procesam, kurā cilvēki tiek informēti un 
saņem padomu par to, kā viņi var pārvaldīt 
risku un tādējādi vielu vai preparātu lietot 
droši un efektīvi. Riska paziņošanai ir 
nepieciešams, lai ražotājs saprastu, kāda 
informācija ir vajadzīga lietotājiem, un pēc 
tam šādu informāciju sniegtu, dotu padomu 
un sniegtu atbalstu, lai gala lietotājs 
attiecīgo vielu vai preparātu lietotu drošā 
veidā. Būtu jāīsteno atbilstošas riska 
paziņošanas sistēmas izstrāde, ieskaitot 
papildu informācijas sniegšanu, 
izmantojot, piemēram, tīmekļa vietnes un 
izglītojošus pasākumus, lai patērētāji 
varētu īstenot savas tiesības zināt, kādas 
vielas un preparātus, viņi lieto. Tas veicinās 
vielu un preparātu drošu lietošanu un 
uzticību tiem. Šāda sistēma patērētāju 
organizācijām palīdzēs izveidot pamatu 
tam, lai ar REACH risinātu patērētāju 
patiesās bažas, un rūpniecībai ļaus stiprināt 
patērētāju uzticību vielām un preparātiem, 
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kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas.

Or. en

Pamatojums

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Grozījums Nr. 75
54. APSVĒRUMS

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic 
ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki 
jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus 
pienākumus. Šīs prasības būtu jāpiemēro 
vienīgi attiecībā uz kopējo daudzumu, kas 
vielās vai preparātos pārsniedz 1 tonnu.
Jebkurā gadījumā pakārtotajiem lietotājiem 
būtu jāapsver lietošana, kā arī jānosaka un 
jāpiemēro atbilstīgi riska pārvaldības 
pasākumi. Pakārtotajiem lietotājiem 
Aģentūrai būtu jāziņo noteikta sniedzamā 
pamatinformācija par lietošanu.

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic 
ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki 
jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus 
pienākumus. Jebkurā gadījumā 
pakārtotajiem lietotājiem būtu jāapsver 
lietošana, kā arī jānosaka un jāpiemēro 
atbilstīgi riska pārvaldības pasākumi. 
Pakārtotajiem lietotājiem ir ar 
visefektīvākajiem un visatbilstošākajiem 
līdzekļiem jāziņo par risku, kas ķīmiskās 
drošības novērtējumā vielas vai preparāta
lietotājam konstatēts noteiktā piegādes 
ķēdes/dzīves cikla posmā un jāsniedz 
patērētājiem padomi par drošu lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina ātru un efektīvu informācijas plūsmu piegādes ķēdē un izstrādājumu 
drošu lietošanu patērētājiem un lietotājiem, ieskaitot tos, kuri vielas izmanto darba vietā. EP 
grozījuma Nr. 33 būtiskās daļas atkārtota iesniegšana.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 76
54. APSVĒRUMS

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic 
ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki 
jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus 
pienākumus. Šīs prasības būtu jāpiemēro 
vienīgi attiecībā uz kopējo daudzumu, kas 
vielās vai preparātos pārsniedz 1 tonnu.
Jebkurā gadījumā pakārtotajiem lietotājiem 
būtu jāapsver lietošana, kā arī jānosaka un 
jāpiemēro atbilstīgi riska pārvaldības 
pasākumi. Pakārtotajiem lietotājiem 
Aģentūrai būtu jāziņo noteikta sniedzamā 
pamatinformācija par lietošanu.

(54) Prasības, ka pakārtotie lietotāji veic 
ķīmiskās drošības novērtējumus, būtu sīki 
jāapraksta, lai ļautu viņiem ievērot savus 
pienākumus. Jebkurā gadījumā 
pakārtotajiem lietotājiem būtu jāapsver 
lietošana, kā arī jānosaka un jāpiemēro 
atbilstīgi riska pārvaldības pasākumi. 
Pakārtotajiem lietotājiem būtu ar 
visefektīvākajiem un visatbilstošākajiem 
līdzekļiem jāziņo par risku, kas ķīmiskās 
drošības novērtējumā vielas vai preparāta 
lietotājam konstatēts noteiktā piegādes 
ķēdes/dzīves cikla posmā un jāsniedz 
patērētājiem padomi par drošu lietošanu. 
Pakārtotajiem lietotājiem Aģentūrai būtu 
jāziņo noteikta sniedzamā pamatinformācija 
par lietošanu.

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta c. apakšpunkts, un grozījums Nr. 33 – pirmais 
lasījums)

(Saistīts ar 36. panta 4. punkta c) apakšpunktu)

Pamatojums

Slieksnis pakārtoto lietotāju ķīmiskās drošības novērtējumam (ĶDN) ražotājiem radītu 
nepareizu stimulu lietojumus, kas mazāki par 1 tonnu, neiekļaut savos ĶDN, jo tas 
pakārtotajiem lietotājiem neradītu nekādus pienākumus. Tas rada nopietnu plaisu attiecībā uz 
drošības informāciju nelieliem lietojumiem. 

Šis grozījums arī atspoguļo pakārtoto lietotāju pienākumu informēt gan piegādes ķēdi, gan 
patērētājus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 77
58.A APSVĒRUMS (jauns)
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(58.a) Lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem un samazinātu izdevumus, par 
tādiem izmēģinājumu priekšlikumiem, kuri 
ietver izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, būtu jāapspriežas ar 
Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas 
centru (ECVAM).

Or. en

(Grozījums Nr. 37 – pirmais lasījums)

Pamatojums

ECVAM ir ES vadošā institūcija, kas nodarbojas ar alternatīvām izmēģinājumu metodēm. Tā 
kā tiek pastāvīgi izstrādātas jaunas alternatīvas izmēģinājumu metodes, par tādiem 
izmēģinājumu priekšlikumiem, kuri ietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem, ir 
jāapspriežas ECVAM, lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas visjaunākās zināšanas. (Lucas & 
citi)

Ņemot vērā attīstību, kas notiek alternatīvo izmēģinājumu metožu jomā, Aģentūrai ir 
jāapspriežas ar speciālistiem, kam ir visjaunākās zināšanas, pieredze un informācija par 
alternatīviem izmēģinājumiem. Pirmā lasījuma grozījums Nr. 37. (Brepoels & Wijkman + 
Jørgensen)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 78
63. APSVĒRUMS

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, tostarp ņemot vērā atbilstīgas 
cilvēku sabiedrības grupu un iespējams 
dažu mazāk aizsargātu sabiedrības 
apakšgrupu, veselības un apkārtējās vides 
aizsardzību, ļoti bīstamām vielām būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, ievērojot 
piesardzības principu. Atļaujas būtu 
jāpiešķir tikai tad, ja fiziskas vai juridiskas 
personas, kas pieprasa atļauju, pierāda 
licences piešķīrēja iestādei, ka risku 
attiecībā uz cilvēku veselību un vidi, kas 
izriet no šīs vielas lietošanas, atbilstīgi 
kontrolē. Citādāk lietošana var tikt atļauta, 
ja var pierādīt, ka sociāli ekonomiskais 
ieguvums no vielas lietošanas atsver risku, 
kas ir saistīts ar tās lietošanu un, ka 

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, jo īpaši mazāk aizsargātu 
sabiedrības grupu, veselības un apkārtējās 
vides aizsardzību, pret vielām ar ļoti 
bīstamām īpašībām būtu jāizturas 
piesardzīgi un atļaujas jāpiešķir tikai tad, ja 
uzņēmumi, kas tās izmanto, pierāda 
licences piešķīrējai iestādei, ka nepastāv 
piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, ka ieguvums sabiedrībai no 
vielas lietošanas atsver risku, kas ir saistīts 
ar tās lietošanu, un ka risku atbilstīgi 
kontrolē. Licences piešķīrējai iestādei būtu 
tad jāpārbauda, vai šīs prasības ir izpildītas, 
izmantojot licenču piešķiršanas procedūru, 
kuras pamatā ir uzņēmumu pieteikumi. Tā 
kā licencēm jānodrošina augsta aizsardzība 
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nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, kuru lietošana būtu 
ekonomiski vai tehniski dzīvotspējīga. 
Ņemot vērā iekšējā tirgus labu 
funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija.

visā iekšējā tirgū, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija.

Or. en

(Grozījums Nr. 41 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ļoti bīstamas vielas, kad vien iespējams, aizstāj ar citām, drošākām vielām, bet, ja tās 
izmanto, ir jāņem vērā sociāli ekonomiskais ieguvums un ir atbilstīgi jākontrolē risks.

Piešķirot licences, īpaša uzmanība jāvelta mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Grozījumu iesniedza Chris Davies + Lena Ek

Grozījums Nr. 79
63. APSVĒRUMS

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, tostarp ņemot vērā atbilstīgas 
cilvēku sabiedrības grupu un iespējams dažu 
mazāk aizsargātu sabiedrības apakšgrupu, 
veselības un apkārtējās vides aizsardzību, 
ļoti bīstamām vielām būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, ievērojot piesardzības principu. 
Atļaujas būtu jāpiešķir tikai tad, ja fiziskas 
vai juridiskas personas, kas pieprasa atļauju, 
pierāda licences piešķīrēja iestādei, ka risku 
attiecībā uz cilvēku veselību un vidi, kas 
izriet no šīs vielas lietošanas, atbilstīgi 
kontrolē. Citādāk lietošana var tikt atļauta, 
ja var pierādīt, ka sociāli ekonomiskais 
ieguvums no vielas lietošanas atsver risku, 
kas ir saistīts ar tās lietošanu un, ka 
nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, kuru lietošana būtu 
ekonomiski vai tehniski dzīvotspējīga.
Ņemot vērā iekšējā tirgus labu 
funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija.

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, tostarp ņemot vērā atbilstīgas 
cilvēku sabiedrības grupu un iespējams dažu 
mazāk aizsargātu sabiedrības apakšgrupu, 
veselības un apkārtējās vides aizsardzību, 
ļoti bīstamām vielām būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, ievērojot piesardzības principu. 
Atļaujas būtu jāpiešķir tikai tad, ja fiziskas 
vai juridiskas personas, kas pieprasa atļauju, 
pierāda licences piešķīrēja iestādei, ka
nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, ka ieguvums sabiedrībai no 
vielas lietošanas atsver risku, kas ir saistīts 
ar tās lietošanu, un ka risku atbilstīgi 
kontrolē. Ņemot vērā iekšējā tirgus labu 
funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija.
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Or. en

Pamatojums

Aktīvas uzņēmējsabiedrības, kas veic ieguldījumus drošākos risinājumos, pašlaik tirgū ir 
neizdevīgā stāvoklī. Vispirms vienmēr jāņem vērā tas, ka ir pieejamas piemērotas drošākas 
alternatīvas, tādējādi uzlabojot konkurētspēju, jauninājumus un bīstamu ķīmisko vielu 
aizstāšanu. EP grozījuma Nr. 41 būtiskās daļas atkārtota iesniegšana.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies

Grozījums Nr. 80
63. APSVĒRUMS

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, tostarp ņemot vērā atbilstīgas 
cilvēku sabiedrības grupu un iespējams 
dažu mazāk aizsargātu sabiedrības 
apakšgrupu, veselības un apkārtējās vides 
aizsardzību, ļoti bīstamām vielām būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, ievērojot 
piesardzības principu. Atļaujas būtu 
jāpiešķir tikai tad, ja fiziskas vai juridiskas 
personas, kas pieprasa atļauju, pierāda 
licences piešķīrēja iestādei, ka risku 
attiecībā uz cilvēku veselību un vidi, kas 
izriet no šīs vielas lietošanas, atbilstīgi 
kontrolē. Citādāk lietošana var tikt atļauta, 
ja var pierādīt, ka sociāli ekonomiskais 
ieguvums no vielas lietošanas atsver risku, 
kas ir saistīts ar tās lietošanu un, ka 
nepastāv piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, kuru lietošana būtu 
ekonomiski vai tehniski dzīvotspējīga. 
Ņemot vērā iekšējā tirgus labu 
funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija. 

(63) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, jo īpaši mazāk aizsargātu 
sabiedrības grupu, veselības un apkārtējās 
vides aizsardzību, pret vielām ar ļoti 
bīstamām īpašībām būtu jāizturas 
piesardzīgi un atļaujas jāpiešķir tikai tad, ja 
uzņēmumi, kas tās izmanto, pierāda 
licences piešķīrējai iestādei, ka nepastāv 
piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, ka ieguvums sabiedrībai no 
vielas lietošanas atsver risku, kas ir saistīts 
ar tās lietošanu, un ka risku atbilstīgi 
kontrolē. Ņemot vērā iekšējā tirgus labu 
funkcionēšanu, būtu lietderīgi, ka licences 
piešķīrēja iestāde būtu Komisija. Licences 
piešķīrējai iestādei tad būtu jāpārbauda, vai 
šīs prasības ir izpildītas, izmantojot licenču 
piešķiršanas procedūru, kuras pamatā ir 
uzņēmumu pieteikumi. Tā kā licencēm 
jānodrošina augsta aizsardzība visā iekšējā 
tirgū, būtu lietderīgi, ka licences piešķīrēja 
iestāde būtu Komisija.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pietiekami augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni, aizsardzība jānosaka 
tādā līmenī, kas ir pietiekams mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Padomes versija ir 
acīmredzami vājāka nekā šis grozījums, ar ko tiek atkārtoti iesniegts EP grozījums Nr. 41.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Grozījums Nr. 81
64. APSVĒRUMS

(64) Ņemot vērā RIP rezultātus, var 
izstrādāt metodoloģijas, ar ko noteikt 
kancerogēnu un mutagēnu vielu 
robežlielumus. Attiecīgajā pielikumā var 
izdarīt grozījumus, izmantojot tādas 
metodoloģijas, lai vajadzības gadījumā 
izmantotu robežlielumus, licencējot 
kancerogēnu un mutagēnu vielu lietošanu. 

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & citi)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira

Grozījums Nr. 82
85. APSVĒRUMS

(85) Aģentūras struktūrai vajadzētu atbilst 
uzdevumiem, kas tai būtu jāveic. Pieredze ar 
līdzīgām Kopienas Aģentūrām šajā ziņā dod 
zināmu atskaites punktu, tomēr būtu jāveido 
tāda struktūra, lai ievērotu šīs regulas īpašās 
vajadzības.

(85) Aģentūras struktūrai vajadzētu atbilst 
uzdevumiem, kas tai būtu jāveic. Pieredze ar 
līdzīgām Kopienas Aģentūrām šajā ziņā dod 
zināmu atskaites punktu, tomēr būtu jāveido 
tāda struktūra, lai ievērotu šīs regulas īpašās 
vajadzības. Šajā sakarā Aģentūrā būtu 
jāizveido izcilības centrs, kas specializētos 
paziņojumos par risku un apdraudējumu, 



AM\629993LV.doc PE 378.589v01-00 21/109 AM\

 Ārējais tulkojums LV

kurš saistīts ar noteiktām vielām un 
preparātiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 45. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Saistīts ar 84. apsvēruma grozījumu. Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 45 iesniegšana. 
(Lienemann & Ferreira)

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Grozījums Nr. 83
88.A APSVĒRUMS (jauns)

(88.a) Saskaņā ar mērķi veicināt 
izmēģinājumus, kuros neizmanto 
dzīvniekus, daļa no maksājuma būtu 
jāpiešķir tādu izmēģinājuma metožu 
izstrādei, kurās neizmanto dzīvniekus.

Or. en

Pamatojums

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 84
92. APSVĒRUMS

(92) Jānodrošina cieša sadarbība starp (92) Jānodrošina cieša sadarbība starp 
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Aģentūru un kompetentajām iestādēm, kas 
darbojas dalībvalstīs, lai Riska novērtēšanas 
komitejas un Sociālās un ekonomiskās 
analīzes komitejas zinātniskie atzinumi būtu 
pamatoti ar iespējami plašāku attiecīgo 
zinātnisko un tehnisko pieredzi, kāda ir 
pieejama Kopienā. Tādēļ komitejām 
vajadzētu būt iespējām iegūt papildu 
konkrētu pieredzi.

Aģentūru un kompetentajām iestādēm, kas 
darbojas dalībvalstīs, lai Riska novērtēšanas 
komitejas, Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komitejas un Alternatīvo izmēģinājuma 
metožu komitejas zinātniskie atzinumi būtu 
pamatoti ar iespējami plašāku attiecīgo 
zinātnisko un tehnisko pieredzi, kāda ir 
pieejama Kopienā. Tādēļ komitejām 
vajadzētu būt iespējām iegūt papildu 
konkrētu pieredzi.

Or. en

(Jauns grozījums, lai nodrošinātu konsekvenci ar referenta grozījumu Nr. 27 (Lucas & citi))

Pamatojums

Saistīts ar referenta grozījumu Nr. 27, lai nodrošinātu konsekvenci. Ja Aģentūrā izveido šādu 
jaunu komiteju, tā būtu jāpiemin arī šeit, lai šī apsvēruma noteikumi vienlīdz attiektos arī uz 
Alternatīvo izmēģinājuma metožu komiteju. (Lucas & citi)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 85
92.A APSVĒRUMS (jauns)

(92.a) Lai veicinātu izmēģinājumus, kuros 
neizmanto dzīvniekus, Aģentūrai ir 
jāizvirza uzdevums izstrādāt un īstenot 
politiku ar mērķi nodrošināt tādu 
izmēģinājuma metožu atbilstošu 
izmantošanu, kurās neizmanto dzīvniekus, 
datu iegūšanai riska novērtēšanai, lai 
ievērotu šīs regulas prasības. Šajā ziņā 
Aģentūrai ir cieši jāsadarbojas ar tādām 
pašreizējām struktūrām kā Eiropas 
Alternatīvo metožu validēšanas centrs 
(ECVAM) un tā Zinātniskā padomdevēja 
komiteja (ESAC), un Eiropas partnerību 
alternatīvai pieejai izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem (EPAA), lai nodrošinātu pēc 
iespējas plašāku Kopienā pieejamo 
attiecīgo zinātnisko un tehnisko speciālo 
zināšanu izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 361. Grozījuma 
formulējums ir pārskatīts, lai nodrošināti, ka to pieņem Padome. Turklāt ir ņemti vērā tādi 
jaunākie notikumi kā Eiropas partnerības alternatīvai pieejai izmēģinājumiem ar dzīvniekiem 
(EPAA) izveide, lai nepieļautu dubultu struktūru rašanos. Saistīts ar šī paša autora grozījumu 
Nr. 76.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 86
104. APSVĒRUMS

(104) Regulāri dalībvalstu un Aģentūras 
ziņojumi par šīs regulas darbību būs 
neaizstājami pārraudzības līdzekļi par to, kā 
īsteno šo regulu, kā arī par tendencēm šajā 
jomā. Secinājumi par ziņojumos izdarītiem 
atklājumiem būs noderīgi un praktiski 
instrumenti, lai pārskatītu šo regulu un 
vajadzības gadījumā formulētu tās 
grozījumus.

(104) Regulāri dalībvalstu un Aģentūras 
ziņojumi par šīs regulas darbību būs 
neaizstājami pārraudzības līdzekļi par to, kā 
īsteno šo regulu, kā arī par tendencēm šajā 
jomā. Secinājumi par ziņojumos izdarītiem 
atklājumiem būs noderīgi un praktiski 
instrumenti, lai pārskatītu šo regulu un 
vajadzības gadījumā formulētu tās 
grozījumus. Šim nolūkam Komisijai 
vajadzētu veikt regulas ex post ietekmes 
novērtējumu pēc pirmajiem pieciem gadiem 
pēc tās īstenošanas, lai novērtētu, vai ir 
sasniegti sākotnēji noteiktie mērķi un vai ir 
saglabāta iekšējā tirgus darbība un 
konkurence iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik svarīga ir ar REACH izveidotā regulējošā sistēma, ir jānovērtē rezultāti, 
kas sasniegti pirmajos piecos īstenošanas gados, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti sākotnēji 
noteiktie mērķi, un, ja tas tā nav, veiktu vajadzīgos pielāgojumus. Pirmā lasījuma grozījums 
Nr. 51.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 87
104.A APSVĒRUMS (jauns)

 (104.a) Savā 2006. gada 10. marta 
atzinumā par esošo metodoloģiju 
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atbilstīgumu to potenciālo risku 
izvērtēšanai, kas saistīti ar nanotehnoloģiju 
produktiem, kurus ražo vai kuri iegūti bez 
nodoma, Zinātniskā komiteja ar veselības 
aizsardzību saistītu jaunu risku jautājumos 
(SCENIHR) norādīja uz lielām plaisām 
zināšanās, kas vajadzīgas riska 
novērtēšanai, ieskaitot nanodaļiņu 
raksturošanu, nanodaļiņu noteikšanu un 
mērīšanu, reakciju uz devu, nanodaļiņu 
izturēšanos un noturību cilvēkos un vidē, 
un visus ar nanodaļiņām saistītos 
toksikoloģiskos un vides toksikoloģiskos 
aspektus. Tā secināja, ka pašreizējai riska 
novērtēšanas metodoloģijai ir vajadzīgas 
dažas izmaiņas, lai varētu risināt ar 
nanodaļiņām saistītā apdraudējuma 
jautājumus, un jo īpaši ka pastāvošās 
toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās 
metodes var nebūt pietiekamas, lai risinātu 
visus jautājumus, kas rodas saistībā ar 
nanodaļiņām. Šīs regulas noteikumiem 
būtu jānodrošina pienācīgs nanodaļiņu 
drošības novērtējums, kam jābūt 
priekšnoteikumam to ražošanai un laišanai 
tirgū.

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 
10. marta atzinumu)

Pamatojums

Ir skaidri jāiemin lielās plaisas zināšanās par nanodaļiņu riska novērtējumu, kā norādīja 
SCENIHR, kā arī tās secinājumus, kuros teikts, ka ir jāmaina pašreizējās metodes. Tas rada 
sekas nanodaļiņu drošības novērtējumam, un tāpēc būtu jāpieņem īpaši noteikumi, kā arī 
jāveic nanodaļiņu īpaša pārskatīšana šīs regulas kontekstā.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 88
112.A APSVĒRUMS (jauns)

(112.a) Dabā sastopamas vielas, kas rodas 
ražošanas procesā, būtu jāuzskata par 
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identiskām tām ekvivalentajām dabā 
sastopamajām vielām, ja tīrības pakāpe, 
piejaukumu veids un to toksiskās īpašības 
ir līdzīgas.

Or. en

Pamatojums

Efektivitātes dēļ šis apsvērums precizē, ka dabā sastopamās vielas un tām ekvivalentas 
sintētiskas vielas būtu jāuzskata par vienādām, jo ķīmiski un fiziski tās ir tādas pašas. Nav 
svarīgi, vēl jo vairāk attiecībā uz cilvēku veselības un vides aizsardzību, vai, piemēram, 
kaļķakmens (t. i. kalcija karbonāts) rodas dabīgos avotos vai ir izgatavots ķīmiskā procesā. 
Uz pašu ražošanas procesu attiecas citi tiesību akti.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 89
113.A APSVĒRUMS (jauns)

(113.a) Līdz [..]* Komisija iesniedz 
priekšlikumu par kopējo tabakas 
izstrādājumos atļauto sastāvdaļu sarakstu, 
ko paredz 12. pants Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvā 
2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu1. 
* Seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.
1 OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

Uz tabakas izstrādājumu piedevām jau vairākus gadus attiecas reģistrācijas un atļaujas 
procedūra, ko nosaka tabakas pamatdirektīva 2001/37/EK. Komisijai līdz 2004. gada beigām 
bija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, jāiesniedz priekšlikums par kopējo 
tabakas izstrādājumos atļauto sastāvdaļu sarakstu. Komisija šādu sarakstu joprojām nav 
iesniegusi. Komisija tiek tagad beidzot aicināta mudināt dalībvalstis pilnībā īstenot tabakas 
izstrādājumu direktīvu un arī ievērot pienākumus, ko tām minētajā direktīvā uzliek 
Parlaments un Padome. 
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 90
114.A APSVĒRUMS (jauns)

(114.a) Lai patērētājiem palīdzētu vielas un 
preparātus lietot drošā un ilgtspējīgā veidā, 
ražotājiem ar marķējumu uz iesaiņojuma 
katrai vienībai, ko laiž tirgū pārdošanai 
patērētājiem, jāpadara pieejama pamatota 
informācija par risku, kas identificē riskus, 
kas saistīti ar to ieteicamo lietojumu vai ar 
paredzamajām situācijām, kurās tos varētu 
lietot nepareizi. Marķējumu uz iesaiņojuma 
attiecīgā gadījumā papildina, izmantojot 
citus saziņas līdzekļus, kā, piemēram, 
tīmekļa vietnes, lai sniegtu detalizētāku 
informāciju par drošību un attiecīgās vielas 
vai preparāta lietošanu.
Tiks attiecīgi grozītas direktīvas 
1999/45/EK un 67/548/EEK.

Or. it

Pamatojums

Piemērotas un konsekventas riska paziņošanas sistēmas izveide patērētājiem nodrošinās 
vajadzīgo informāciju un padomu, lai viņi varētu droši un efektīvi lietot ķīmiskās vielas un tās 
saturošus preparātus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria 
Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 91
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un 
novatorismu.

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, vielu brīvu apriti iekšējā 
tirgū, lielāku pārredzamību un tādu 
izmēģinājumu veicināšanu, kuros 
neizmanto dzīvniekus, reizē veicinot 
konkurenci un novatorismu.

Or. en
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(Jauns grozījums, lai nodrošinātu konsekvenci ar atbilstošā apsvēruma grozījumu (Lucas & 
citi))

Pamatojums

Saistīts ar šo pašu autoru grozījumu 1. apsvērumam. (Lucas & citi)

Saistīts ar 1. apsvēruma grozījumu. Padome svītroja abus šos regulas mērķus no Komisijas 
paskaidrojuma raksta, bet tie ir jānosaka atkārtoti, jo gan lielāka pārredzamība, gan tādu 
izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus, ko paredz šī regula, ir ļoti svarīga 
visām ieinteresētajām personām un Eiropas iedzīvotājiem. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 92
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un 
novatorismu.

1. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un 
vides aizsardzību, vielu brīvu apriti iekšējā 
tirgū, lēmumu pārredzamu pieņemšanu un 
tādu izmēģinājumu veicināšanu, kuros 
neizmanto dzīvniekus, reizē veicinot 
konkurenci un novatorismu.

Or. en

Pamatojums

Padome svītroja abus šos regulas mērķus, bet tie ir jānosaka atkārtoti.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 93
1. PANTA 3. PUNKTS

3. Šī regula balstās uz principu, ka ražotāji, 
importētāji un pakārtoti lietotāji ir atbildīgi, 
lai nodrošinātu to, ka viņi izgatavo, laiž tirgū 
vai lieto vielas, kas nelabvēlīgi neietekmē 
cilvēku veselību vai apkārtējo vidi. Tās 
pamatā ir piesardzības princips.

3. Šī regula balstās uz principu, ka ražotāji, 
importētāji un pakārtoti lietotāji ir atbildīgi, 
lai nodrošinātu to, ka viņi izgatavo, laiž tirgū 
vai lieto vielas, kas normālos vai loģiski 
paredzamos lietošanas apstākļos nelabvēlīgi 
neietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo 
vidi. Tās pamatā ir piesardzības princips.
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Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmā lasījuma grozījumam Nr. 60.

Tas atbilst „droša produkta” definīcijai produktu vispārējas drošības direktīvā (2001/95/EK), 
un ir vajadzīgs, lai noteiktu robežas un limitus šīs regulas priekšmetam. (Oomen-Ruijten & 
Prodi)

Pirmajā lasījumā pieņemts grozījums. (Davies)

Tas atbilst „droša produkta” definīcijai produktu vispārējas drošības direktīvā (2001/95/EK), 
un ir vajadzīgs, lai noteiktu robežas un limitus šīs regulas priekšmetam.

Pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 60 iesniegšana (Lienemann & Ferreira).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 94
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Šī regula neaizliedz dalībvalstīm 
saglabāt vai ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Atšķirības, kas pašlaik starp dalībvalstīm pastāv attiecībā uz ķīmiskā piesārņojuma līmeni, 
liek sniegt dalībvalstīm iespēju saglabāt un ieviest stingrākus pasākumus, lai nodrošinātu 
augsta līmeņa aizsardzību cilvēku veselībai un videi. Tas tiek darīts, lai pildītu Līguma 
95. panta 3. punktu, 152. panta 1. punktu un 153. panta 2. punktu.

Ja regulu ieviesīs bez šīs garantijas, dažās dalībvalstīs aizsardzības līmenis kļūs zemāks par 
to, kas tām ir šodien.

Grozījumu iesniedza Chris Davies + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 95
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
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3.a Šīs regulas noteikumu īstenošana un 
darbība nekādos apstākļos nedrīkst izraisīt 
birokrātiskā un administratīvā sloga 
palielināšanos mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 63 ar mērķi nepieļaut, ka uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, rodas lieks administratīvais slogs. (Davies)

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle

Grozījums Nr. 96
1. PANTA 3.A, 3.B UN 3.C PUNKTS (jauns)

3.a Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kurš veic vai plāno 
veikt darbības ar vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kura sastāvā ir šāda viela vai 
preparāts, ieskaitot to ražošanu, 
importēšanu un lietošanu, un kurš zina vai 
pamatoti varēja paredzēt, ka šīs darbības 
varētu atstāt kaitīgu ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi, veic visus pasākumus, 
kuru veikšanu no viņa varētu pamatoti 
prasīt, lai novērstu, ierobežotu vai 
kompensētu šādas sekas, vēlams izmantojot 
aizstāšanas plānu. Ražotāji un pakārtotie 
lietotāji vielas ražošanai un izmantošanai 
izvēlas, ņemot vērā drošākās pieejamās 
vielas. Ja alternatīvas nav pieejamas, tie 
turpina strādāt, lai vielas ar kaitīgu ietekmi 
uz cilvēka veselību vai vidi varētu aizstāt.
3.b Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kurš saistībā ar savu 
profesiju vai uzņēmējdarbību piegādā 
ražotājam, importētājam vai pakārtotajam 
lietotājam vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kas satur minēto vielu vai 
preparātu, saprātīgu prasību robežās 
nodrošina atbilstīgu komunikāciju un 
informācijas apmaiņu, tostarp attiecīgos 
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gadījumos tehnisko palīdzību, kas pamatoti 
nepieciešama, lai novērstu, ierobežotu vai 
kompensētu kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi.
3.c Tas paredz pienākumu pienācīgā un 
pārredzamā veidā aprakstīt, dokumentēt un 
darīt zināmus riskus, ko izraisa katras 
vielas ražošana, izmantošana un 
apglabāšana. 

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs vispārējs pienākums ievērot rūpības pienākumu. Grozījums Nr. 364 no pirmā 
lasījuma. Nedaudz mainīts formulējums, lai labāk atbilstu grozījumiem, kas attiecas uz 
aizstāšanu. 

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 97
1. PANTA 3.A UN 3.B PUNKTS (jauns)

3.a Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs:
a) kurš veic vai plāno veikt darbības ar 
vielu, preparātu vai izstrādājumu, kura 
sastāvā ir šāda viela vai preparāts, ieskaitot 
to ražošanu, importēšanu un lietošanu, un 
kurš zina vai pamatoti varēja paredzēt, ka 
šīs darbības varētu atstāt kaitīgu ietekmi uz 
cilvēka veselību vai vidi:
i) veic visus pasākumus, kuru veikšanu no 
viņa varētu pamatoti prasīt, lai novērstu, 
ierobežotu vai kompensētu šādas sekas, un
ii) pienācīgā un pārredzamā veidā 
apraksta, dokumentē un dara zināmus 
riskus, ko izraisa katras vielas ražošana, 
izmantošana un apglabāšana;
b) kurš saistībā ar savu profesiju vai 
uzņēmējdarbību piegādā ražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam 
vielu, preparātu vai izstrādājumu, kas satur 
minēto vielu vai preparātu, saprātīgu 
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prasību robežās:
i) nodrošina atbilstīgu komunikāciju un 
informācijas apmaiņu, tostarp attiecīgos 
gadījumos tehnisko palīdzību, kas 
nepieciešama, lai novērstu, ierobežotu vai 
kompensētu kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi, un
ii) pienācīgā un pārredzamā veidā 
apraksta, dokumentē un dara zināmus 
riskus, ko izraisa katras vielas ražošana, 
izmantošana un apglabāšana.
3.b Ražotāji un pakārtotie lietotāji vielas 
ražošanai un izmantošanai izvēlas, ņemot 
vērā drošākās pieejamās vielas.

Or. en

Pamatojums

Tiek atkārtoti iesniegtas pirmā lasījuma grozījuma Nr. 364 svarīgas daļas. Rūpības 
pienākums ir Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma svarīga sastāvdaļa, un tas tāpēc jāiesniedz 
atkārtoti. Tomēr grozījuma formulējums ir mainīts, lai tas būtu skaidrāks un saprotamāks.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 98
1. PANTA 3.C PUNKTS (jauns)

3.c Īstenojot šo regulu, Eiropas Savienība 
izveido mehānismus palīdzības un atbalsta 
sniegšanai maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

MVU ir finansiāli un tehniski vājāki nekā lielās uzņēmējsabiedrības, un tiem ir vajadzīgs 
īpašs atbalsts. Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 64. (EK)

Ir svarīgi, lai REACH regulas rezolutīvajā daļā tiktu ņemts vērā MVU īpašās iezīmes, kuriem 
vajadzīga papildu palīdzība, lai izpildītu REACH regulas prasības. Grozījums Nr. 64 no 
pirmā lasījuma. (Foglietta & Poli Bortone)

Grozījums Nr. 64 no pirmā lasījuma. (Sartori)
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 99
2. PANTA 1. PUNKTA C.A APAKŠPUNKTS (jauns)

c.a) vielas bateriju sastāvā, uz kurām 
neattiecas izņēmums saskaņā ar [Direktīvas 
2006/xx/EK] 4. panta 2. punktu un 
3. pantu;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir saglabāt atbilstību direktīvai par baterijām un akumulatoriem, kura atzina, ka 
kadmijs un dzīvsudrabs ir kaitīgs.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 100
2. PANTA 1. PUNKTA C.A APAKŠPUNKTS (jauns)

c.a) vielas bateriju sastāvā, kuras ir 
Direktīvas 91/157/EEK (grozīta ar 
Direktīvām 91/86/EK un 98/101/EK) 
darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & citi + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
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constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 101
2. PANTA 1. PUNKTA D.A APAKŠPUNKTS (jauns)

d.a) gaisa kuģiem, ja šāds izņēmums ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību civilās 
aviācijas lidojumderīguma un drošības 
būtiskajām prasībām, ko nosaka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 par 
kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
jomā un par Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras izveidi1.
1 OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 
5. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Ierosinātos izņēmumus gaisa kuģiem piešķirs tikai tad, ja var pierādīt, ka tas ir nepieciešams, 
lai nodrošinātu atbilstību Kopienas drošības noteikumiem civilās aviācijas jomā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 102
2. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkritumi, kā definēts Eiropas Parlamenta 2. Šī regula neattiecas uz atkritumiem, kā 
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un Padomes Direktīvā 2006/12/EK nav 
viela, tās preparāts vai izstrādājums šīs 
regulas 3. panta nozīmē.

definēts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/12/EK.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 55.  Liela daļa atkritumu ir svarīga 
izejviela vairākām nozarēm. Atkritumu iekļaušana REACH regulā būtu nopietni draudi 
pārstrādes nozarei.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Grozījums Nr. 103
2. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis konkrētos gadījumos dažām 
vielām, to preparātiem vai izstrādājumiem 
var pieļaut izņēmumus salīdzinājumā ar šīs 
regulas prasībām, ja to prasa aizsardzības 
intereses.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir pretrunā domai par to, ka vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Ja 
dalībvalstis var lemt par saviem izņēmumiem, tas var izraisīt iekšējā tirgus kropļošanu. Ir arī 
tikpat svarīgi darba ņēmējus un vidi aizsargāt pret vielām, kas ražotas aizsardzības nozarē, 
kā no jebkuras citas vielas. (Krupa) 

Nav pamatojuma šādam neskaidram un plašam izņēmumam. Darba ņēmēji, patērētāji un vide 
ir jāaizsargā arī no bīstamām vielām, ko izmanto aizsardzības nozarē. (Schlyter & citi)

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Grozījums Nr. 104
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi, tostarp Padomes Direktīvu 89/391/EEK 
(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas 

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi, tostarp Padomes Direktīvu 89/391/EEK 
(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas 
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ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību 
un veselības aizsardzību darbā, Padomes 
Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 
24. septembris) par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, Direktīvu 98/24/EK, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada 
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā un Direktīvu 2004/37/EEK.

ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību 
un veselības aizsardzību darbā, Padomes 
Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 
24. septembris) par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, Direktīvu 98/24/EK, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada 
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā un Direktīvu 2004/37/EEK, un 
neskarot Regulu (EK) Nr. 1592/2002, ja tas 
ir vajadzīgs, lai Eiropā izveidotu un 
saglabātu augstu vienveidīgu civilās 
aviācijas drošības līmeni.

Or. en

Pamatojums

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 105
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi, tostarp Padomes Direktīvu 89/391/EEK 
(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, 
kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi un stingrākus valsts noteikumus, ar 
kuriem šādus tiesību aktus īsteno, tostarp:
a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK,
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drošību un veselības aizsardzību darbā, 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 
24. septembris) par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, Direktīvu 98/24/EK, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada 
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā un Direktīvu 2004/37/EEK.

b) Padomes Direktīvu 90/394/EEK,
c) Padomes Direktīvu 98/24/EK,

d) Padomes Direktīvu 96/61/EK,
e) Padomes Direktīvu 2000/60/EK,
f) Direktīvu 2004/37/EK.

Or. en

Pamatojums

Zviedrijai un dažām citām valstīm ir stingrākas prasības darba ņēmēju drošībai, un, lai 
precizētu, ka ir iespējams saglabāt šādas stingrākas prasības, tiek ierosināts šāds 
formulējums.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 106
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi, tostarp Padomes Direktīvu 89/391/EEK 
(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, 
kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā,
Padomes Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 
24. septembris) par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, Direktīvu 98/24/EK, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/60/EK (2000. gada 
23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā un Direktīvu 2004/37/EEK.

4. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas 
tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi un stingrākus valsts noteikumus, ar 
kuriem šādus tiesību aktus īsteno, tostarp:  

a) Padomes Direktīvu 89/391/EEK,
b) Padomes Direktīvu 90/394/EEK,
c) Padomes Direktīvu 98/24/EK,
d) Padomes Direktīvu 96/61/EK,
e) Padomes Direktīvu 2000/60/EK.  

Or. en

Pamatojums

Šo EK direktīvu par darba vietas tiesību aktiem pamatā ir Romas Līguma 137. pants. 
137. pants nosaka, ka īstenotās direktīvas, kas nosaka minimālās prasības, nevienai 
dalībvalstij neliedz saglabāt vai pieņemt stingrākus tiesību aktus par darba vietu un apkārtējo 
vidi. 
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Grozījumu iesniedza Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 107
2. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

 4.a Šo regulu piemēro, neskarot 
aizliegumus un ierobežojumus, kas 
Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvā 
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas 
līdzekļiem(1) noteikti attiecībā uz:
i) gatavu kosmētikas līdzekļu un to 
sastāvdaļu vai sastāvdaļu kombināciju 
izmēģinājumu uz dzīvniekiem aizliegumu 
un
ii) tādu kosmētikas līdzekļu tirdzniecību, 
kuru dažas vai visas sastāvdaļas vai 
galīgais sastāvs ir izmēģināts uz 
dzīvniekiem.
Ciktāl šī regula attiecas uz vielām, ko 
izmanto tikai kā kosmētikas līdzekļu 
sastāvdaļas, nekāda veida izmēģinājumi ar 
dzīvniekiem, kas ir aizliegti saskaņā ar 
grozīto Direktīvu 76/768/EEK, ir atļauti tā 
paša novērtējuma vajadzībām, ko šī regula 
prasa attiecībā uz šādām vielām.
(1) OV L 262, 27.7.1976., 169. lpp. Direktīva 
grozīta ar Direktīvu 2003/15/EK (OV L 66, 
11.3.2003., 26. lpp.), un jaunākie grozījumi 
izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/65/EK 
(OV L 198, 20.7.2006.)

Or. en

Pamatojums

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
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as amended will apply under this Regulation. (Lucas & citi)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 108
2. PANTA 5. PUNKTA B.A), B.B) un B.C) APAKŠPUNKTS (jauns)

b.a) medicīnas ierīcēs, kas ir Direktīvu 
90/385/EEK, 93/42/EEK vai 98/79/EK 
darbības jomā;
b.b) augu aizsardzības līdzekļos, kas ir 
Direktīvas 91/414/EEK darbības jomā;
b.c) biocīdos produktos, kas ir Direktīvas 
98/8/EK darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 466.     

Uzlabo un papildina Padomes nostāju un atspoguļo pirmā lasījuma balsojumu. 

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 109
2. PANTA 5. PUNKTA B.A APAKŠPUNKTS (jauns)

b.a) gaisa kuģos, lai nodrošinātu atbilstību 
civilās aviācijas lidojumderīguma un 
drošības būtiskajām prasībām, ko nosaka 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 15. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem 
civilās aviācijas jomā un par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras izveidi.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātos izņēmumus gaisa kuģiem piešķirs tikai tad, ja var pierādīt, ka tas ir nepieciešams, 
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lai nodrošinātu atbilstību Kopienas drošības noteikumiem civilās aviācijas jomā.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 110
2. PANTA 5. PUNKTA B.A APAKŠPUNKTS (jauns)

b.a) medicīnas ierīcēs, kas ir Direktīvu 
90/385/EEK, 93/42/EEK vai 98/79/EK 
darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka pastāv īpašas direktīvas, un tās riska novērtēšanas vai pārvaldības 
instrumentus, medicīnas ierīcēm ir jānosaka izņēmums no REACH darbības jomas. EP 
pirmajā lasījumā šāds viedoklis bija vairākumam. (Drčar Murko) 

Daļēji atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 466. (Roth-Behrendt)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 111
2. PANTA 5. PUNKTA B.A APAKŠPUNKTS (jauns)

b.a) baterijas, kas ir Direktīvas 
[2006/…/EK] darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
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further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 112
3. PANTA 2. PUNKTS

2. preparāts: maisījums vai šķīdums, kas 
sastāv no divām vai vairākām vielām;

2. preparāts: maisījums vai šķīdums, kas 
sastāv no divām vai vairākām vielām; īpaši 
preparāti (piemēram, sakausējumi) ir 
preparāti, ko var novērtēt, pamatojoties uz 
to konkrētajām īpašībām;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 67. Tas vajadzīgs, lai 
tekstā iekļautu kopējās nostājas 27. apsvērumā pausto ieceri un lielākā mērā ņemtu vērā 
īpašo preparātu (kā, piemēram, sakausējumu, bet, iespējams, arī ieskaitot stiklu) īpašības.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 113
3. PANTA 3. PUNKTS

3. izstrādājums: objekts, kam izgatavošanā 
piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, 
kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā 
ķīmiskais sastāvs;

3. izstrādājums: cilvēka radīts objekts, ko 
veido vienas vai vairākas daļas, no kurām 
katru veido viens vai vairāki homogēni 
materiāli, kuru sastāvā ir viela(as) un/vai 
preparāts(ti), un kam izgatavošanā piešķir 
īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas 
nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais 
sastāvs;

Or. en
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(Grozījumu Nr. 479/rev un Nr. 352 apvienojums – pirmais lasījums, un jauns grozījums, 
62. panta 2. punkta d) apakšpunkts – galīgais ziņojums par RIP 3.8. par prasībām attiecībā 
uz vielām izstrādājumu sastāvā, pieņemts 2006. gada 26. maijā, jauns faktiskais apstāklis)

Pamatojums

Izstrādājuma definīcijā ir skaidri jāmin, ka tas ir izgatavots no vienas vai vairākām daļām, no 
kurām katru veido viens vai vairāki homogēni materiāli, kuru sastāvā savukārt var būt vielas 
vai preparāti, jo īpaši ņemot vērā 7. panta 2. punktā noteikto 0,1 % slieksni. Tas vajadzīgs, lai 
reaģētu uz RIP 3.8. Slieksnim vajadzētu attiekties uz vielām homogēnos materiālos 
izstrādājuma sastāvā, nevis uz visu izstrādājumu, atbilstoši Kopienas tiesību aktiem (piem., 
bīstamu vielu regula). Citādi 7. panta 2. punktam nebūtu gandrīz nekādas jēgas, un tas radītu 
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus starp ES ražotājiem un importētājiem.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 114
3. PANTA 3. PUNKTS

3. izstrādājums: objekts, kam izgatavošanā 
piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, 
kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā 
ķīmiskais sastāvs;

3. izstrādājums: objekts, ko veido homogēns 
materiāls un kam izgatavošanā piešķir īpašu 
formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā 
funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību pastāvošajiem ES tiesību aktiem (Direktīva 76/769/EEK 
par ierobežojumiem, Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem un bīstamu 
vielu regula). Turklāt Padomes teksts nodarītu kaitējumu ES rūpniecībai, jo tas pasliktinātu 
ES komplekso izstrādājumu ražotāju konkurētspēju attiecībā pret komplekso izstrādājumu 
importētājiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 115
3. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a nanodaļiņa: ražota viela, kuras viens 
vai vairāki izmēri ir 100 nanometri vai 
mazāk;

Or. en
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(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā Zinātniskās komitejas 
ar veselības aizsardzību saistītu jaunu risku jautājumos (SCENIHR) 2006. gada 10. marta 

grozīto atzinumu par „Esošo metodoloģiju atbilstīgumu to potenciālo risku izvērtēšanai, kas 
saistīti ar nanotehnoloģiju produktiem, kurus ražo vai kuri iegūti bez nodoma”)

Pamatojums

Saistīts ar šo pašu autoru grozījumiem 14., 56. un 57. pantam un III pielikumam. Nanodaļiņu 
definīcija ir nepieciešama, lai precizētu darbības jomu jaunajiem noteikumiem par 
nanodaļiņām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 116
3. PANTA 22. PUNKTS

22. zinātniska izpēte un tehnoloģiju izstrāde:
zinātnes eksperimenti, analīze vai ķīmiska 
izpēte, ko veic kontrolētos apstākļos 
daudzumiem, kas mazāki par 1 tonnu gadā;

22. zinātniska izpēte un tehnoloģiju izstrāde: 
zinātnes eksperimenti, analīze vai ķīmiska 
izpēte, ko veic kontrolētos apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 75. 

Vienas tonnas griesti nepamatoti ierobežo brīvību zinātnes un izpētes jomā.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 117
3. PANTA 23.A PUNKTS (jauns)

 23.a neatbalstīta lietošana: pakārtotā 
lietotāja veikta lietošana, ko reģistrētājs 
neiesaka, sniedzot zinātniski pamatotus 
argumentus pret šādas lietošanas drošību;

Or. en

Pamatojums

Lai pamatotu, kāpēc konkrētu lietošanu neatbalsta, vajadzētu sniegt argumentus. Atbilst 
pirmā lasījuma grozījumiem Nr. 76-77.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 118
3. PANTA 25. PUNKTS

25. apzināta lietošana: tīras vielas vai tās 
preparāta lietošana, vai arī kāda preparāta 
lietošana, arī paša vajadzībām, ko 
piegādes ķēdes dalībnieks paredzējis vai 
ko tiešs pakārtots lietotājs viņam rakstiski 
darījis zināmu;

25. apzināta lietošana: tīras vielas vai tās 
preparāta lietošana, vai arī kāda preparāta 
lietošana, arī paša vajadzībām, ko piegādes 
ķēdes dalībnieks paredzējis vai ko tiešs 
pakārtots lietotājs viņam rakstiski darījis 
zināmu, un kas ir paziņota attiecīgajam 
pakārtotajam lietotājam; 

Or. en

Pamatojums

Ražotājam un piegādātājiem jābūt pienākumam paziņot pakārtotajam lietotājam, kuras 
lietošanas ir atbalstītas un kuras nav; citādi pakārtotais lietotājs nezinās, vai tam ir sevi 
jāreģistrē.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 119
3. PANTA 29. PUNKTS

29. gadā: vienā kalendārā gadā, ja nav 
norādīts kas cits;

29. gadā: vienā kalendārā gadā. Izņemot 
jaunu vielu gadījumus un ja nav noradīts 
kas cits, daudzumus gadā aprēķina, 
pamatojoties uz vidējiem ražošanas 
apjomiem trīs iepriekšējos kalendārajos 
gados, kuru laikā ražotājs reāli ražoja 
konkrēto vielu;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā tirgus svārstības, lai nepieļautu, ka tās ietekmē reģistrācijas, novērtēšanas un 
licenču piešķiršanas nosacījumus (pastāvošās vielas). Identisks pirmā lasījuma grozījumam 
Nr. 78. (EK)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
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Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Grozījums Nr. 120
3. PANTA 30.A PUNKTS (jauns)

30.a mazāk aizsargātas sabiedrības grupas: 
uzņēmīgi cilvēki, tostarp jaundzimušie, 
zīdaiņi, bērni, grūtnieces, mātes, kas kopj 
bērnus, slimīgas personas un personas ar 
samazinātu imunitāti, veci cilvēki, personas 
ar individuālu ģenētisku uzņēmību un citas 
identificētas grupas, par kurām īpaši 
jārūpējas.

Or. en

(Amendment 80 - first reading)

Pamatojums

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & citi)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 121
3. PANTA 35. PUNKTS

35. iedarbības scenārijs: nosacījumu 
kopums, kas raksturo, kā vielu ražo vai lieto 
tās dzīves cikla laikā, un kā ražotājs vai
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotiem 
lietotājiem kontrolēt iedarbību uz cilvēkiem 
un apkārtējo vidi. Iedarbības scenāriji var 
attiekties uz kādu konkrētu procesu vai 
lietošanas veidu vai – attiecīgā gadījumā –
uz vairākiem procesiem vai lietošanas 

35. iedarbības scenārijs: nosacījumu 
kopums, tostarp riska pārvaldības 
pasākumi, kas raksturo, kā vielu ražo vai 
lieto tās dzīves cikla laikā, un kā ražotājs un 
importētājs kontrolē vai iesaka pakārtotiem 
lietotājiem, ka tie var kontrolēt iedarbību uz 
cilvēkiem un apkārtējo vidi. Iedarbības 
scenāriji var attiekties uz kādu konkrētu 
procesu vai lietošanas veidu vai – attiecīgā 
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veidiem; gadījumā – uz vairākiem procesiem vai 
lietošanas veidiem, ja šos procesus vai 
lietošanas veidus var aprakstīt kā lietošanas 
un iedarbības kategorijas saskaņā ar 
definīciju;

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 376.

Definīcija precizē, ka riska pārvaldība ir svarīga iedarbības scenārija sastāvdaļa, kā noteikts 
I pielikumā. Tā arī precizē, ka vairākus lietošanas veidus un procesus var aprakstīt arī pēc 
lietošanas un iedarbības kategorijām. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 122
3. PANTA 36. PUNKTS

36. lietošanas un iedarbības kategorija: 
iedarbības scenārijs, kas attiecas uz plašu 
procesu un lietošanas veidiem;

36. lietošanas un iedarbības kategorija: 
galvenās izmantošanas kategorijas 
(piemēram, rūpnieciska lietošana, 
profesionāla lietošana, patērētāju 
lietošana) un galvenie iedarbības ceļi 
(piemēram, orāli, dermāli, ieelpojot, uz 
apkārtējo vidi), un iedarbības veidi 
(piemēram, bieži, nejauši, reti, 
nepārtraukti).

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 377.

Šī definīcija apraksta lietošanas un iedarbības kategoriju struktūru, kā noteikts 
VI PIELIKUMA 6. punktā. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 123
3. PANTA 36.a UN 36.b PUNKTS (jauns)



AM\629993LV.doc PE 378.589v01-00 46/109 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

36.a lietošanas kategorijas: lietošanas 
kategorijas, kas nošķir rūpniecisku 
lietošanu, profesionālu lietošanu un 
patērētāju lietošanu;
36.b iedarbības kategorijas: iedarbības 
klasifikācija atbilstoši galvenajiem 
iedarbības ceļiem uz cilvēkiem, izplūdes 
ceļiem apkārtējā vidē un iedarbības 
ilgumam un biežumam;

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Nr. 434 un Nr. 435. Tas kā 
kopējās nostājas 3. panta 36. punkta papildinājums precizē, ko nozīmē lietošanas kategorija 
un iedarbības kategorija. Šī skaidrā definīcija pašā regulas tekstā var būt pati, no vienas 
puses, vajadzīga iepriekšējai reģistrācijai, lai pakārtotie lietotāji varētu viegli noteikt, vai 
iepriekšējais lietotājs arī reģistrēs paredzēto lietošanas veidu. No otras puses, skaidra un 
vienkārša definīcija ir vajadzīga arī iedarbības novērtējumam un paziņošanai piegādes ķēdē, 
izmantojot paplašinātu drošības datu lapu, un, konkrētāk, tā ir svarīga pakārtotajiem 
lietotājiem.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 124
3. PANTA 39.A PUNKTS (jauns)

39.a Minerālviela: neorganisku sastāvdaļu 
kombinācija, ko var atrast zemes garozā, ar 
ķīmisko sastāvu, kristālisku formu un 
fizikālķīmisko īpašību raksturīgu kopumu.

Or. en

Pamatojums

Atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 676.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 125
6. PANTA 1. PUNKTS
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1. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
visi kādas vielas ražotāji vai importētāji, kas 
gadā veic vielas vai viena vai vairāku tās 
preparātu ražošanu vai importēšanu 1 tonnas 
vai lielākā apjomā, iesniedz Aģentūrai 
reģistrācijas pieteikumu.

1. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
visi kādas vielas ražotāji vai importētāji, kas 
gadā veic vielas vai viena vai vairāku tās 
preparātu ražošanu vai importēšanu 1 tonnas 
vai lielākā apjomā, iesniedz Aģentūrai 
reģistrācijas pieteikumu. Tā vietā, lai 
iesniegtu vairākus reģistrācijas 
pieteikumus konkrēta preparāta katrai 
vielai, preparāta ražotājs vai importētājs 
var alternatīvi iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu par preparātu; šādā gadījumā 
uz preparātu attiecas ar vielu saistītās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Preparāti ir neaizstājami konkrētu produktu ražošanai. Tā kā bieži vien viena preparāta 
sastāvā ir 10 atsevišķas vielas, konkrētos gadījumos jābūt iespējai reģistrēt preparātu 
kopumā. Nav lielas jēgas vispirms izmēģināt un reģistrēt visas nezināmās atsevišķās vielas 
(plaši izmantojot izmēģinājumus ar dzīvniekiem), tikai lai vēlāk visu informāciju apkopotu 
vienā preparāta novērtējumā. Jaunais formulējums ļauj ievērojami samazināt izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem. Uzņēmējsabiedrībām bieži jau ir informācija un dati par preparātu, bet nevis 
par katru preparāta sastāva vielu. 

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 126
6. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
visi kādas vielas ražotāji vai importētāji, kas 
gadā veic vielas vai viena vai vairāku tās 
preparātu ražošanu vai importēšanu 
1 tonnas vai lielākā apjomā, iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu.

1. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
visi kādas vielas ražotāji vai importētāji, kas 
gadā veic vielas ražošanu vai importēšanu 
1 tonnas vai lielākā apjomā, iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu.

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, visi 
kādas vielas ražotāji vai importētāji, kas 
gadā veic vielas viena vai vairāku tās 
preparātu ražošanu vai importēšanu 
1 tonnas vai lielākā apjomā, iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu.

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir rast kompromisu ar Padomi, daļēji atkārtojot tekstu, ko pieņēma 
pirmajā lasījumā.

Pašreizējais formulējums preparātu ražotājiem un importētājiem rada neskaidrības par viņu 
pienākumiem. Nav skaidrs, vai pastāv pienākums iesniegt reģistrācijas pieteikumus par 
vielām viņu preparātos neatkarīgi no tā, vai vielas pašas jau ir reģistrētas un otrādi. 
Tiesiskās noteiktības dēļ ir vajadzīgs šis precizējums.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 127
6. PANTA 3. PUNKTS

3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu(s) par 
monomēru(iem) vai citu(ām) vielu(ām), ko 
vēl nav reģistrējis augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 
Aģentūrai paziņojumu par nereģistrētām 
monomēru(iem) vai citu(ām) vielu(ām), ko 
vēl nav reģistrējis augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks, vai citu(ām) nereģistrētu(tām) 
vielu(ām), izņemot gadījumus, kad šādi 
monomēri veidojas sintēzes laikā un kad tos 
nevar izolēt, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w) 
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u) 
monomēra vienību un ķīmiski saistītas(u) 
vielas(u) formā;

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w) 
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u);

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

Paziņojumā par šādu monomēru/vielu, 
izmantojot formātu, ko Aģentūra nosaka 
saskaņā ar 110. pantu, iekļauj šādu 
informāciju:
i) ražotāja vai importētāja datus un 
kontaktinformāciju;
ii) datus par monomēru/vielu, kā noteikts 
VI pielikuma 2. sadaļā;
iii) vielas klasifikāciju;

iv) polimēra izmantošanas īsu aprakstu;

Reģistrāciju saskaņā ar šo sadaļu veic 
nereģistrētam monomēram, ko ražo vai 
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importē daudzumos, kas pārsniedz 
1000 tonnas gadā. Papildus informācijai, 
kas prasīta iepriekš, reģistrācija ietver 
informāciju, kas noteikta VII pielikumā.
Nereģistrēti monomēri vai citas 
nereģistrētas vielas ir vielas, ko ražotājs, 
kas šādas vielas piegādā polimēru 
ražotājam, nav reģistrējis.
Tomēr, ja ražotājs vai tā iecelts pārstāvis ir 
reģistrējis nereģistrētus monomērus vai 
citas vielas, polimēru ražotājs var šo 
reģistrāciju izmantot, ja reģistrētājs ir 
norādījis, ka to izmanto polimēru ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 128
6. PANTA 3. PUNKTS

3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 
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Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu(s) par 
monomēru(iem) vai citu(ām) vielu(ām), ko 
vēl nav reģistrējis augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

Aģentūrai paziņojumu par monomēru(iem) 
vai citu(ām) vielu(ām), par ko vēl nav 
paziņots vai kas nav reģistrēta, ja ir ievēroti 
abi šie nosacījumi:

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w) 
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u) 
monomēra vienību un ķīmiski saistītas(u) 
vielas(u) formā;

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w)
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u) 
monomēra vienību un ķīmiski saistītas(u) 
vielas(u) formā;

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

Paziņojumā par šādu(iem) monomēru(iem) 
vai citām vielām, izmantojot formātu, ko 
Aģentūra nosaka saskaņā ar 110. pantu, 
iekļauj šādu informāciju:
i) polimēra ražotāja vai importētāja datus 
un kontaktinformāciju;
ii) datus par monomēru(iem) vai citām 
vielām, kā noteikts VI pielikuma 2. sadaļā;
iii) vielas klasifikāciju;

iv) polimēra(u) izmantošanas īsu aprakstu;

v) norādi par to, vai viela sastāvā ir kā 
polimēra piemaisījums koncentrācijā 
0,1 vai vairāk masas procentu izteiksmē 
(w/w).
3.a Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot 
polimēru ražotājiem vai importētājiem 
iesniegt reģistrācijas pieteikumu par 
jebkuru(iem) monomēru(iem) vai citu(ām) 
vielu(ām), par ko paziņots saskaņā ar 
6. panta 3. punktu, ja ir ievēroti visi šie 
nosacījumi:
a) monomērs vai cita viela sastāvā ir 
piejaukuma veidā pēc polimēra veidošanas 
reakcijas;
b) šāds piejaukums sastāvā ir lielākā 
koncentrācijā par 0,1 masas procentu 
izteiksme (w/w);
c) Aģentūrai ir iemesli aizdomām, ka 
piejaukums no polimēra izdalās un ka šāda 
izdalīšanās apdraud cilvēku veselību un 
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apkārtējo vidi.

Or. en

Pamatojums

(Lai panāktu kompromisu ar Padomi)

Monomēru mērķis ir reaģēt ar citiem monomēriem, lai veidotu polimērus. Pēc reakcijas 
monomēri polimērā vairs nepastāv. Prasīt pilnībā reģistrēt reaģējušos monomērus nav 
proporcionāli potenciālajiem riskiem, ko šie monomēri var radīt veselībai un apkārtējai videi. 
Lai nodrošinātu proporcionalitāti un atbilstību 7. pantam, aģentūrai jāiesniedz paziņojums 
par monomēriem, kas izmantoti polimēru izgatavošanai. Aģentūra var pēc tam likt polimēru 
ražotājiem vai importētājiem iesniegt reģistrācijas pieteikumu par jebkuriem atlieku 
monomēriem, ja tie rada risku veselībai vai apkārtējai videi.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 129
6. PANTA 3. PUNKTS

3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu(s) par 
monomēru(iem) vai citu(ām) vielu(ām), ko 
vēl nav reģistrējis augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

3. Polimēru ražotāji vai importētāji iesniedz 
Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu(s) par 
monomēru(iem) vai citu(ām) vielu(ām), ko 
vēl nav reģistrējis augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks, izņemot gadījumus, kad šādi 
monomēri veidojas sintēzes laikā un kad tos 
nevar izolēt, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w) 
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u) 
monomēra vienību un ķīmiski saistītas(u) 
vielas(u) formā;

a) polimērā ir vismaz 2 masas procenti (w/w) 
monomēra(u) vai citas(u) vielas(u) 
monomēra vienību un ķīmiski saistītas(u) 
vielas(u) formā;

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

b) kopējais monomēra(u) vai citas(u) 
vielas(u) daudzums gadā ir 1 tonna vai 
vairāk.

Paziņojumā par šādu(iem) monomēru(iem) 
vai citām vielām, izmantojot formātu, ko 
Aģentūra nosaka saskaņā ar 110. pantu, 
iekļauj šādu informāciju:
i) ražotāja vai importētāja datus un 
kontaktinformāciju;
ii) datus par monomēru/vielu, kā noteikts 
VI pielikuma 2. sadaļā;
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iii) vielas klasifikāciju;
iv) polimēra izmantošanas īsu aprakstu;
Reģistrāciju saskaņā ar šo sadaļu veic 
nereģistrētam(iem) monomēram(iem) vai 
citai(ām) vielai(ām), ko ražo vai importē 
daudzumos, kas pārsniedz 1000 tonnas 
gadā. Papildus informācijai, kas prasīta 
iepriekš, reģistrācija ietver informāciju, kas 
noteikta VII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 130
7. PANTS

1. Izstrādājumu izgatavotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu 
par jebkuru vielu, kas ir izstrādājumos, ja tās 
atbilst šādiem abiem nosacījumiem:

1. Izstrādājumu izgatavotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu 
par jebkuru vielu, kas ir izstrādājumos, ja tās 
atbilst šādiem abiem nosacījumiem:

a) ja viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

a) ja viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;
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b) vielai paredzēts izdalīties parastos vai 
loģiski prognozējamos lietošanas apstākļos.

b) vielai paredzēts izdalīties parastos vai 
loģiski prognozējamos lietošanas apstākļos.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir 
apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, un 
ir ievēroti visi šie nosacījumi, izstrādājumu 
ražotāji vai importētāji saskaņā ar šā panta 
4. punktu dara zināmu Aģentūrai:

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir 
apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, 
izstrādājumu ražotāji vai importētāji saskaņā 
ar šā panta 4. punktu informē Aģentūru, ja:

a) ka viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

Svītrots

b) ka viela izstrādājumos ir lielākā 
koncentrācijā par 0,1 masas procentu 
izteiksmē (w/w).

b) viela izstrādājumos ir lielākā 
koncentrācijā par 0,1 masas procentu 
izteiksmē (w/w) izstrādājuma homogēnā 
sastāvdaļā;
b.a) saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
minēto procedūru konkrētai vielai var 
noteikt koncentrācijas robežas zem 
0,1 % limita;
b.b) ražotājs vai importētājs nevar novērst 
vielas jebkādu iedarbību uz sabiedrību vai 
apkārtējo vidi izstrādājuma pilna dzīves 
cikla laikā.

3. Panta 2. punktu nepiemēro, ja parastos 
vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī 
apglabāšanas apstākļos izgatavotājs vai 
importētājs var novērst iedarbību uz 
cilvēkiem vai apkārtējo vidi. Tādos 
gadījumos izgatavotājs vai importētājs 
saņēmējam nodod attiecīgas instrukcijas 
par izstrādājumu saskaņā ar 32. panta 
4. punktu.

Svītrots

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, 
pieder:

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, 
pieder:

a) izgatavotāja vai importētāja dati un 
kontaktinformācija, kā paredzēts 
VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par 
pašu izmantotajām ražotnēm;

a) izgatavotāja vai importētāja dati un 
kontaktinformācija, kā paredzēts 
VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par 
pašu izmantotajām ražotnēm;

b) 20. panta 1. punktā minētais(ie) 
reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

b) 20. panta 1. punktā minētais(ie) 
reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

c) dati par vielu(ām), kā norādīts 
VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;

c) dati par vielu(ām), kā norādīts 
VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;
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d) vielas klasifikācija, kā norādīts 
VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

d) vielas klasifikācija, kā norādīts 
VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(o) vielas(u) un 
izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā 
norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(o) vielas(u) un 
izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā 
norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot 
izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu par visām vielām, kas ir 
attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi 
šie nosacījumi:

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot 
izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu par visām vielām, kas ir 
attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi 
šie nosacījumi:

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

Svītrots

b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka: b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka:
i) viela no izstrādājumiem izdalās un i) viela no izstrādājumiem izdalās un

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem 
apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem 
apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;

c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts. c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts.
Par reģistrācijas iesniegumu maksā saskaņā 
ar IX sadaļu.

Par reģistrācijas iesniegumu maksā saskaņā 
ar IX sadaļu.

6. Panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro vielām, 
kas jau ir reģistrētas attiecīgam lietošanas 
veidam.

6. Panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro vielām, 
kas jau ir reģistrētas attiecīgam lietošanas 
veidam, ja lietošanas apjoms izstrādājumos 
ir tāda pati vai zemāka tonnāžas grupa kā 
reģistrētajam apjomam.

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

8. Pasākumus, lai īstenotu 1. līdz 7. punktu, 
paredz saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

8. Pasākumus, lai īstenotu 1. līdz 7. punktu, 
paredz saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
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a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& citi)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & citi)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 131
7. PANTS

1. Izstrādājumu izgatavotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu 
par jebkuru vielu, kas ir izstrādājumos, ja tās 
atbilst šādiem abiem nosacījumiem:

1. Izstrādājumu izgatavotāji vai importētāji 
iesniedz Aģentūrai reģistrācijas pieteikumu 
par jebkuru vielu, kas ir izstrādājumos, ja tās 
atbilst šādiem abiem nosacījumiem:

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, kas 
kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, kas 
kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

b) vielai paredzēts izdalīties parastos vai 
loģiski prognozējamos lietošanas apstākļos.

b) vielai paredzēts izdalīties parastos vai 
loģiski prognozējamos lietošanas apstākļos.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir 
apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, un 
ir ievēroti visi šie nosacījumi, izstrādājumu 
ražotāji vai importētāji saskaņā ar šā panta 
4. punktu dara zināmu Aģentūrai:

2. Ja viela atbilst 56. panta kritērijiem un ir 
apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu, 
izstrādājumu ražotāji vai importētāji saskaņā 
ar šā panta 4. punktu informē Aģentūru, ja:

a) ka viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

Svītrots

b) ka viela izstrādājumos ir lielākā 
koncentrācijā par 0,1 masas procentu 
izteiksmē (w/w).

b) ka viela izstrādājumos ir lielākā 
koncentrācijā par 0,1 masas procentu 
izteiksmē (w/w) homogēnā materiālā;
b.a) ražotājs vai importētājs nevar novērst 
vielas jebkādu iedarbību uz sabiedrību vai 
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apkārtējo vidi izstrādājuma pilna dzīves 
cikla laikā.

3. Panta 2. punktu nepiemēro, ja parastos 
vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī 
apglabāšanas apstākļos izgatavotājs vai 
importētājs var novērst iedarbību uz 
cilvēkiem vai apkārtējo vidi. Tādos 
gadījumos izgatavotājs vai importētājs 
saņēmējam nodod attiecīgas instrukcijas 
par izstrādājumu saskaņā ar 32. panta 
4. punktu.

Svītrots

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, 
pieder:

4. Pie informācijas, kas jādara zināma, 
pieder:

a) izgatavotāja vai importētāja dati un 
kontaktinformācija, kā paredzēts 
VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par 
pašu izmantotajām ražotnēm;

a) izgatavotāja vai importētāja dati un 
kontaktinformācija, kā paredzēts 
VI pielikuma 1. iedaļā, izņemot ziņas par 
pašu izmantotajām ražotnēm;

b) 20. panta 1. punktā minētais(ie) 
reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

b) 20. panta 1. punktā minētais(ie) 
reģistrācijas numurs(i), ja tāds(i) ir;

c) dati par vielu(ām), kā norādīts 
VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;

c) dati par vielu(ām), kā norādīts 
VI pielikumā no 2.1. līdz 2.3.4. iedaļai;

d) vielas klasifikācija, kā norādīts 
VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

d) vielas klasifikācija, kā norādīts 
VI pielikuma 4.1. un 4.2. iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(o) vielas(u) un 
izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā 
norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

e) īss izstrādājumā esošās(o) vielas(u) un 
izstrādājuma(u) lietošanas veida apraksts, kā 
norādīts VI pielikuma 3.5 iedaļā;

f) vielas daudzuma diapazons tonnās, 
piemēram, 1 – 10 tonnas, 10 – 100 tonnas 
utt..

f) vielas daudzuma diapazons tonnās, 
piemēram, 1 – 10 tonnas, 10 – 100 tonnas 
utt..

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot 
izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu par visām vielām, kas ir 
attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi 
šie nosacījumi:

5. Aģentūra var pieņemt lēmumus, prasot 
izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu iesniegt reģistrācijas 
pieteikumu par visām vielām, kas ir 
attiecīgos izstrādājumos, ja ir ievēroti visi 
šie nosacījumi:

a) viela izstrādājumos ir tādā daudzumā, 
kas kopumā vienam izgatavotājam vai 
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;

Svītrots

b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka: b) Aģentūrai ir iemesls aizdomām, ka:
i) viela no izstrādājumiem izdalās un i) viela no izstrādājumiem izdalās un

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem 
apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;

ii) vielas izdalīšanās no izstrādājumiem 
apdraud cilvēku veselību vai apkārtējo vidi;
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c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts. c) uz vielu neattiecas panta 1. punkts.
Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

Par reģistrācijas iesniegumu veic maksājumu 
saskaņā ar IX sadaļu.

6. Panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro vielām, 
kas jau ir reģistrētas attiecīgam lietošanas 
veidam.

6. Panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro vielām, 
ko kāds augšupējs piegādes ķēdes 
dalībnieks jau ir reģistrējis attiecīgam 
lietošanas veidam.

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

8. Pasākumus, lai īstenotu 1. līdz 7. punktu, 
paredz saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

8. Pasākumus, lai īstenotu 1. līdz 7. punktu, 
paredz saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 132
7. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 1.a Šī panta 1.a punkts neattiecas uz 
vielām, kas ir sastāvdaļas, kuras pievieno 
tabakas izstrādājumiem, Direktīvas 
2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu 2. panta 
1. punkta un 2. panta 5. punkta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 88.

Ne iedarbības scenārijs, ne kaitīgās sekas, ko rada tabakas piedevas, neattaisno nekādus 
izmēģinājumus no pienākuma reģistrēt šādas vielas.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 133
7. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Šī panta 1.a punkts neattiecas uz 
vielām, kas ir sastāvdaļas, kuras pievieno 
cigaretēm, Direktīvas 95/59/EK par 
nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi 
un kas ietekmē tabakas izstrādājumu 
patēriņu, 4. panta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Kompromisa grozījums starp Parlamenta pirmā lasījuma grozījumu Nr. 88 un Padomes 
kopējo nostāju.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 134
7. PANTA 7. PUNKTS

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

7. 1. un 5. punktu piemēro 3 mēnešus pēc 
23. panta 3. punktā noteiktā galīgā 
termiņa.
2., 3. un 4. punktu piemēro sešus mēnešus 
pēc tam, kad viela ir apzināta saskaņā ar 
58. panta 1. punktu, ar nosacījumu, ka ir 
pagājuši trīs mēneši pēc 23. panta 
3. punktā noteiktā galīgā termiņa. 

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti nosaka Komisijas sākotnējā priekšlikumā paredzētos datumus prasību izpildei. 
Saistīts ar šī paša autora grozījumu 23. pantam.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 135
7. PANTA 7. PUNKTS

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus 
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

7. 1. un 5. punktu piemēro 3 mēnešus pēc 
23. panta 3. punktā noteiktā galīgā 
termiņa.
2., 3. un 4. punktu piemēro sešus mēnešus 
pēc tam, kad viela ir apzināta saskaņā ar 
58. panta 1. punktu, ar nosacījumu, ka ir 
pagājuši trīs mēneši pēc 23. panta 
3. punktā noteiktā galīgā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu noteikumu par vielām izstrādājumos praktisku ieviešanu un lai ierobežotu 
iespējamos traucējumus piegādes ķēdē, ražotāja atbildību nevajadzētu pārlikt zemāk piegādes 
ķēdē, tas ir, uz pakārtotajiem lietotājiem. Pakārtotie lietotāji var vienlaikus būt izstrādājumu 
ražotāji; to lielākā daļa ir MVU. 7. panta efektivitātes dēļ izstrādājumu ražotājiem būtu jābūt 
iespējai, kā paredzēts 7. panta 6. punktā, savus reģistrācijas pieteikumus/paziņojumus 
pamatot uz agrākām reģistrācijām, tādējādi novēršot to, ka pienākums no vielas ražotāja tiek 
pārlikts uz pakārtoto lietotāju.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 136
7. PANTA 7. PUNKTS

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro sešus
mēnešus pēc tam, kad viela ir apzināta 
saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

7. No … 2., 3. un 4. punktu piemēro 
astoņpadsmit mēnešus pēc tam, kad viela ir 
apzināta saskaņā ar 58. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirgotāji un sabiedrības, kas preces piegādā pa pastu, savas preces pasūta 18 mēnešus 
pirms importēšanas. Jau tad, kad ir izdarīti pasūtījumi, izstrādājuma importētājam būtu 
jāspēj piegādātājam iesniegt tādu vielu pozitīvu sarakstu, pret kurām jāizturas piesardzīgi vai 
no kurām ražošanā jāizvairās. Kandidātvielu saraksts kopā ar REACH XIV pielikumu būs 
šāds pozitīvs saraksts. Ja 7. panta 7. punktā noteiktais termiņš ir pārāk īss un neņem vērā 
reālos iepirkuma ciklus, importētājam būs ne vien jāsaskaras ar tiesisko nenoteiktību, bet tas 
arī nespēs atbilstoši ietekmēt ražošanas procedūras. Tādēļ termiņš jāpagarina.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Grozījums Nr. 137
7. PANTA 7.A PUNKTS (jauns)

7.a Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, kas 
palīdzētu izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem, kā arī kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)
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Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 138
8.A PANTS (jauns)

8.a pants
Reģistrāciju un kolektīvo reģistrāciju 

nodošana un sadalīšana
1. Juridiskās tiesības, ko iegūst ar 
reģistrāciju, ir gan nododamas, gan 
sadalāmas. Puse, kas iegūst šādas tiesības, 
pārņem sākotnējā reģistrētāja tiesības un 
pienākumus. Ja reģistrācija tiek sadalīta, 
Aģentūra katram jaunajam turētājam 
piešķir jaunu reģistrācijas numuru.  
2. Ja ražotājs ir citas juridiskas personas 
(saukts par „mātesuzņēmumu”) 
meitasuzņēmumus, mātesuzņēmums drīkst 
veikt un uzturēt reģistrāciju 
meitasuzņēmuma vārdā. Un otrādi, 
meitasuzņēmums drīkst veikt un uzturēt 
reģistrāciju savam mātesuzņēmumam vai 
citiem meitasuzņēmumiem. Šādos 
gadījumos reģistrācija nepieciešama tikai 
vienu reizi. Juridiskā persona, kas iecelta 
kolektīvas reģistrācijas vajadzībām, ir 
atbildīga par šajā regulā noteikto 
pienākumu izpildi.
3. Šī panta 2. punktu piemēro arī tad, ja 
mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma 
juridiskā adrese nav Eiropas Savienībā. 
Tās juridiskā personas juridiskajai adresei, 
kas iecelta kolektīvas reģistrācijas 
vajadzībām, jābūt Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
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to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 139
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām ražotājs, 
importētājs vai izstrādājumu izgatavotājs 
dara Aģentūrai zināmu šādu informāciju:

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām ražotājs, 
importētājs vai izstrādājumu izgatavotājs 
dara Aģentūrai zināmu šādu informāciju par 
vielām, ko laiž tirgū:

a) ražotāja, importētāja vai izstrādājumu 
izgatavotāja datus, kā norādīts VI pielikuma 
1. iedaļā;

a) ražotāja, importētāja vai izstrādājumu 
izgatavotāja datus, kā norādīts VI pielikuma 
1. iedaļā;

b) datus par vielu, kā norādīts VI pielikuma 
2. iedaļā; 

b) datus par vielu, kā norādīts VI pielikuma 
2. iedaļā; 

c) vielas klasifikāciju, ja tāda ir, kā norādīts 
VI pielikuma 4. iedaļā;

c) vielas klasifikāciju, ja tāda ir, kā norādīts 
VI pielikuma 4. iedaļā;

d) paredzamo daudzumu, kā norādīts 
VI pielikuma 3.1. iedaļā; 

d) paredzamo daudzumu, kā norādīts 
VI pielikuma 3.1. iedaļā; 

e) sarakstu ar šā panta 1. punktā minēto 
klientu vārdiem un adresēm.

e) attiecīgā gadījumā sarakstu ar klientu 
vārdiem, kam piegādā vielu.

Par ziņošanu veic maksājumu saskaņā ar 
IX sadaļu.

Par ziņošanu veic maksājumu saskaņā ar 
IX sadaļu.

Šā panta 1. punktā paredzētais termiņš sākas, 
kad Aģentūra saņem paziņojumu.

Šā panta 1. punktā paredzētais termiņš sākas, 
kad Aģentūra saņem paziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Pienākumam paziņot par vielām, ko ražo vai kas ir svarīgas pētniecībai un attīstībai, jābūt 
spēkā tikai tad, ja tās laiž tirgū. Tas tā būtu saskaņā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem 
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ķīmisko vielu jomā. Citādi būtu jāziņo par pētniecības un attīstības darbībām pašā 
uzņēmējsabiedrībā, un tas radītu lieku birokrātiju un tādējādi arī lieku apgrūtinājumu 
pētniecības un attīstības darbībām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 140
9. PANTA 7. PUNKTS

7. Aģentūra var pieņemt lēmumu pagarināt 
piecu gadu atbrīvojuma termiņu vēl, 
ilgākais, par pieciem gadiem vai, ja vielas 
lieto tikai cilvēkiem paredzētu zāļu vai 
veterināru zāļu izstrādē, vēl, ilgākais, par 
desmit gadiem pēc lūguma, ja ražotājs, 
importētājs vai izstrādājumu izgatavotājs var 
pierādīt, ka pagarinājums ir vajadzīgs, lai 
veiktu pētniecības un izstrādes programmu.

7. Aģentūra pēc ražotāja vai importētāja 
lūguma var pagarināt piecu gadu 
atbrīvojuma termiņu vēl, ilgākais, par desmit 
gadiem, ja ražotājs, importētājs vai 
izstrādājumu izgatavotājs var pierādīt, ka 
pagarinājums ir vajadzīgs, lai veiktu 
pētniecības un izstrādes programmu.

Or. en

Pamatojums

Pienākumam paziņot par vielām, ko ražo vai kas ir svarīgas pētniecībai un attīstībai, jābūt 
spēkā tikai tad, ja tās laiž tirgū. Tas tā būtu saskaņā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem 
ķīmisko vielu jomā. Citādi būtu jāziņo par pētniecības un attīstības darbībām pašā 
uzņēmējsabiedrībā, un tas radītu lieku birokrātiju un tādējādi arī lieku apgrūtinājumu 
pētniecības un attīstības darbībām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 141
9. PANTA 9. PUNKTS

9. Aģentūra un kompetentas attiecīgo 
dalībvalstu iestādes vienmēr tur noslēpumā 
informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. līdz 
8. punktu.

9. Aģentūra un kompetentas attiecīgo 
dalībvalstu iestādes vienmēr tur noslēpumā 
informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 
1. punktu. Aģentūra šo informāciju 
neizpauž nevienai citai kompetentai 
iestādei. 

Or. en
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Pamatojums

Pienākumam paziņot par vielām, ko ražo vai kas ir svarīgas pētniecībai un attīstībai, jābūt 
spēkā tikai tad, ja tās laiž tirgū. Tas tā būtu saskaņā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem 
ķīmisko vielu jomā. Citādi būtu jāziņo par pētniecības un attīstības darbībām pašā 
uzņēmējsabiedrībā, un tas radītu lieku birokrātiju un tādējādi arī lieku apgrūtinājumu 
pētniecības un attīstības darbībām.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 142
10. PANTA A) PUNKTA VIII.A) APAKŠPUNKTS (jauns)

 viii.a) deklarāciju par to, vai informācija ir 
vai nav iegūta, veicot izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, tostarp kādi 
izmēģinājumi veikti ar mugurkaulniekiem 
un cik dzīvnieki izmantoti;

Or. en

(EP grozījums Nr. 96 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Jāsniedz informācija par veiktajiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un izmantoto dzīvnieku 
skaitu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 143
10. PANTA A) PUNKTA XI) APAKŠPUNKTS

xi) lūgumu attiecībā uz informāciju, ko 
saskaņā ar 118. panta 2. punktu ražotājs vai 
importētājs atzīst par tādu, kuru nevajadzētu 
darīt pieejamu internetā saskaņā ar 76. panta 
2. punkta d) apakšpunktu, līdz ar 
pamatojumu, kāpēc publikācija varētu kaitēt 
viņa vai kādas citas ieinteresētas puses 
komerciālām interesēm.

xi) lūgumu attiecībā uz informāciju, ko 
saskaņā ar 118. panta 2. punktu ražotājs vai 
importētājs atzīst par tādu, kuru nevajadzētu 
darīt pieejamu internetā saskaņā ar 76. panta 
2. punkta d) apakšpunktu, līdz ar
pamatojumu, kāpēc publikācija kaitētu viņa 
vai kādas citas ieinteresētas puses 
komerciālām interesēm.

Or. en
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(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta c. apakšpunkts)

Pamatojums

Lai nepieļautu šī noteikuma ļaunprātīgu izmantošanu, lūgumu ievērot konfidencialitāti varētu 
pieņemt tikai tad, ja publiska pieejamība kaitētu komerciālām interesēm, nevis ja tā tikai 
varētu kaitēt.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 144
10. PANTA A.A PUNKTS (jauns)

a.a) var iesniegt informāciju, kas 
nepieciešama saskaņā ar 1. punktu un kas 
iegūta un pārbaudīta atbilstīgi ES, ESAO 
vai līdzvērtīgiem tiesību aktiem, un/vai 
ķīmiskās programmas, un tiek uzskatīts, ka 
tā atbilst šī panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 145
10. PANTA B.A PUNKTS (jauns)

b.a) Prioritāti piešķir in vitro metodēm un 
struktūras un aktivitātes (kvantitatīvo) 
sakarību ((Q)SAR) lietošanai. Šim 
nolūkam Komisija uzņēmējsabiedrību 
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rīcībā nodod sarakstu ar izmēģinājumiem, 
datu bāzēm un apstiprinātiem modeļiem.

Or. en

Pamatojums

In vitro metodes ierobežo nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Identisks pirmā 
lasījuma grozījumam Nr. 106. (EK)

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 106.      

In vitro metodes ierobežo nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem. (Oomen-Ruijten) 

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 146
11. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Ražotājs vai importētājs var individuāli 
iesniegt 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un 
ix) apakšpunktā minēto informāciju, ja:

3. Ražotājs vai importētājs var, neskarot 
III sadaļu, individuāli iesniegt 10. panta 
a) punkta iv), vi), vii) un ix) apakšpunktā 
minēto informāciju, ja:

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu izmēģinājumu ar dzīvniekiem dubultošanos, sabiedrībām, kas nevēlas kopīgi 
iesniegt datus, ir joprojām jāprasa sniegt datus, kas iegūti izmēģinājumos ar dzīvniekiem.
III sadaļā paredzētajai informācijas sniegšanas prasībai jābūt spēkā neatkarīgi no tā, vai 
datus iesniedz kopīgi vai atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 147
11. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Ražotājs vai importētājs var individuāli 
iesniegt 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un 
ix) apakšpunktā minēto informāciju, ja:

3. Ražotājs vai importētājs var, izņemot 
jautājumos, kam vajadzīgi dati par 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, individuāli 
iesniegt 10. panta a) punkta iv), vi), vii) un 
ix) apakšpunktā minēto informāciju, ja:

Or. en
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(Grozījuma Nr. 379 būtiskā daļa – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka nevar izvēlēties neiesniegt datus, kas iegūti izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 148
12. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Prioritāti piešķir in vitro metodēm un 
struktūras un aktivitātes (kvantitatīvo) 
sakarību ((Q)SAR) un toksikogenomikas 
lietošanai. Šim nolūkam Aģentūra 
uzņēmējsabiedrību rīcībā nodod sarakstu 
ar izmēģinājumiem, datu bāzēm un 
apstiprinātiem modeļiem.

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, lai samazinātu nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem, nodrošinot, ka 
sabiedrības, jo īpaši MVU, zina par jau pieejamo informāciju. Pirmajā lasījumā pieņemtais 
grozījums (Nr. 106 un daļa no grozījuma Nr. 549).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 149
12. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Prioritāti piešķir in vitro metodēm un 
struktūras un aktivitātes (kvantitatīvo) 
sakarību ((Q)SAR) lietošanai. Šim 
nolūkam Aģentūra uzņēmējsabiedrību 
rīcībā nodod sarakstu ar izmēģinājumiem, 
datu bāzēm un apstiprinātiem modeļiem.

Or. en



AM\629993LV.doc PE 378.589v01-00 68/109 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

(Grozījums Nr. 106 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ņemot vērā ētikas un zinātniskos apsvērumus attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, 
prioritāte jāpiešķir alternatīvām stratēģijām. Aģentūrai ir jāsniedz sabiedrībām visa 
vajadzīgā informācija.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 150
12. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Esošām vielām daudzumu gadā nosaka, 
pamatojoties uz vidējo daudzumu, kas 
saražots vai importēts iepriekšējos trīs 
gados pirms reģistrācijas dokumentācijas 
iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 611. 

Ražošanas apjomu ārkārtas svārstības varētu ievērojami palielināt informācijas prasības 
ikreiz, kad tiek pārsniegts tonnāžas slieksnis. Tāpēc mazas tonnāžas vielām ir jāpieļauj 
noteikta elastības pakāpe, jo īpaši piegādes laikā. 3 gadu vidējais lielums nodrošinātu, ka 
plašākas reģistrācijas prasības būtu spēkā tikai tad, ja reģistrētājs pastāvīgi pārsniegtu 
noteiktu tonnāžas slieksni.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 151
13. PANTA 1. PUNKTS

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām 
var iegūt ar citādiem līdzekļiem, nevis 
testiem, konkrēti, izmantojot struktūru un 
aktivitātes sakarību kvalitātes vai kvantitātes 
modeļus, vai arī informāciju par strukturāli 
saistītām vielām (grupējumiem), ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti XI pielikumā 
izklāstītie nosacījumi. Testēšanu atbilstīgi 
VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļai, IX un 

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām, 
jo īpaši par toksicitāti cilvēkiem, kad vien 
iespējams, iegūst ar citādiem līdzekļiem, 
nevis testiem ar mugurkaulniekiem, 
konkrēti, izmantojot struktūru un aktivitātes 
sakarību kvalitātes vai kvantitātes modeļus, 
vai arī informāciju par strukturāli saistītām 
vielām (grupējumiem), ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti XI pielikumā izklāstītie nosacījumi. 
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X pielikumam var neveikt, ja to pamato ar 
informāciju par iedarbību un īstenotajiem 
riska pārvaldības pasākumiem, kas norādīti 
XI pielikuma 3. iedaļā.

Testēšanu atbilstīgi VIII pielikuma 6.6. un 
6.7. iedaļai, IX un X pielikumam var 
neveikt, ja to pamato ar informāciju par 
iedarbību un īstenotajiem riska pārvaldības 
pasākumiem, kas norādīti XI pielikuma 
3. iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Papildu ētikas jautājumiem, kas saistīti ar izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, ir daudzas 
zinātniskas problēmas, kas skar šādu izmēģinājumu ar dzīvniekiem derīgumu cilvēkiem. 
Tāpēc informācijai par vielu īpašībām jāizmanto ne vien alternatīvas metodes, kā, piemēram 
QSAR, bet arī jaunos un daudzsološos ķīmisko vielu izmēģinājumu līdzekļus, novērtējot to 
iedarbību ar marķiergēnu reakciju.

(EP 1. lasījuma grozījums Nr. 549)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 152
13. PANTA 1. PUNKTS

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām 
var iegūt ar citādiem līdzekļiem, nevis 
testiem, konkrēti, izmantojot struktūru un 
aktivitātes sakarību kvalitātes vai kvantitātes 
modeļus, vai arī informāciju par strukturāli 
saistītām vielām (grupējumiem), ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti XI pielikumā 
izklāstītie nosacījumi. Testēšanu atbilstīgi 
VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļai, IX un 
X pielikumam var neveikt, ja to pamato ar 
informāciju par iedarbību un īstenotajiem 
riska pārvaldības pasākumiem, kas norādīti 
XI pielikuma 3. iedaļā.

1. Informāciju par būtiskām vielu īpašībām, 
jo īpaši par toksicitāti cilvēkiem, kad vien 
iespējams, iegūst ar citādiem līdzekļiem, 
nevis testiem ar mugurkaulniekiem, 
konkrēti, izmantojot struktūru un aktivitātes 
sakarību kvalitātes vai kvantitātes modeļus, 
vai arī informāciju par strukturāli saistītām 
vielām (grupējumiem), ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti XI pielikumā izklāstītie nosacījumi, 
vai izmantojot toksikogenomiku. Testēšanu 
atbilstīgi VIII pielikuma 6.6. un 6.7. iedaļai, 
IX un X pielikumam var neveikt, ja to 
pamato ar informāciju par iedarbību un 
īstenotajiem riska pārvaldības pasākumiem, 
kas norādīti XI pielikuma 3. iedaļā.

Or. en

(Grozījums Nr. 549 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Papildu ētikas jautājumiem, kas saistīti ar izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem, ir daudzas 
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zinātniskas problēmas, kas skar šādu izmēģinājumu ar dzīvniekiem derīgumu cilvēkiem. 
Tāpēc informācijai par vielu īpašībām jāizmanto ne vien alternatīvas metodes, kā, piemēram 
QSAR, bet arī jaunos un daudzsološos ķīmisko vielu izmēģinājumu līdzekļus, novērtējot to 
iedarbību ar marķiergēnu reakciju. 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 153
13. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja vielas ir jātestē, lai iegūtu informāciju 
par būtiskām vielu īpašībām, testēšanu veic 
ar testēšanas metodēm, kas izklāstītas 
Komisijas regulā, kura pieņemta saskaņā ar 
132. panta 3. punkta procedūru, un kuras 
attiecīgi pārskata – konkrēti, lai uzlabotu 
testēšanu ar dzīvniekiem, samazinātu tās 
apjomu vai aizstātu ar citādu testēšanu – vai 
saskaņā ar citām starptautiskām testēšanas 
metodēm, ko Aģentūra atzinusi par 
līdzvērtīgām.
Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var 
gūt saskaņā ar citām testēšanas metodēm, ja 
ir ievēroti XI pielikumā izklāstītie 
nosacījumi.

2. Ja vielas ir jātestē, lai iegūtu informāciju 
par būtiskām vielu īpašībām, testēšanu veic 
ar testēšanas metodēm, kas izklāstītas 
Komisijas regulā, kura pieņemta saskaņā ar 
132. panta 3.a punkta procedūru, un kuras 
attiecīgi pārskata – konkrēti, lai uzlabotu 
testēšanu ar dzīvniekiem, samazinātu tās 
apjomu vai aizstātu ar citādu testēšanu – vai 
saskaņā ar citām starptautiskām testēšanas 
metodēm, ko Aģentūra atzinusi par 
līdzvērtīgām.
Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var 
gūt saskaņā ar citām testēšanas metodēm, ja 
ir ievēroti XI pielikumā izklāstītie 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un 
jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar 
pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt 
tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 154
13. PANTA 3. PUNKTS

3. Ekotoksiskuma un toksiskuma testus un 
analīzes veic, ievērojot labas laboratorijas 
prakses principus, kas paredzēti Direktīvā 
2004/10/EEK, vai atbilstīgi citiem 

3. Jaunus laboratorijas izmēģinājumus, kas 
ietver mugurkaulniekus, veic, ievērojot 
labas laboratorijas prakses principus, kas 
paredzēti Direktīvā 87/18/EEK, kā arī, 
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starptautiskiem standartiem, ko Komisija 
vai Aģentūra atzinusi par līdzvērtīgiem, kā 
arī, ievērojot Direktīvu 86/609/EEK, ja tā ir 
attiecīgi piemērojama.

ievērojot Direktīvu 86/609/EEK.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 375. 

Labas laboratorijas prakses (LLP) sistēma ir pārvaldības sistēma laboratoriju un 
dokumentācijas sertifikācijai. Tā neattiecas uz izmēģinājumu metodēm vai izmēģinājumu 
rezultātu kvalitāti. Tomēr LLP ir ārkārtīgi dārga un izraisītu neproporcionālās izmēģinājumu 
izmaksas, jo īpaši mazāka apjoma vielām, neuzlabojot rezultātus. Tāpēc LLP jāattiecas tikai 
uz izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 155
13. PANTA 4. PUNKTS

4. Ja viela jau ir reģistrēta, jaunam 
reģistrētājam ir tiesības atsaukties uz 
iepriekš iesniegtiem izpētes kopsavilkumiem 
un koncentrētiem izpētes kopsavilkumiem 
par vielu, kuras reģistrācijas pieteikums jau 
iesniegts, ja var pierādīt, ka viela, ko viņš 
reģistrē, ir tā pati, kas reģistrēta iepriekš, arī 
tīrības pakāpes un piemaisījumu ziņā, un – ja 
iepriekšējais(ie) reģistrētājs(i) ir devis(uši) 
atļauju reģistrācijai izmantot izpētes 
pārskatus. Jauni reģistrētāji nevar 
atsaukties uz izpētēm, lai sniegtu 
VI pielikuma 2. iedaļā prasīto informāciju.

4. Ja viela jau ir reģistrēta, jaunam 
reģistrētājam ir tiesības atsaukties uz 
iepriekš iesniegtiem izpētes un
izmēģinājumu ziņojumiem, turpmāk –
„izpēte”, par vielu, kuras reģistrācijas 
pieteikums jau iesniegts, ja var pierādīt, ka 
viela, ko viņš reģistrē, ir tā pati, kas 
reģistrēta iepriekš, arī tīrības pakāpes un 
piemaisījumu ziņā, un – ja viņš iesniedz 
piekļuves pilnvaru no iepriekšējā(iem) 
reģistrētāja(iem).

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 615.

Jānodrošina piekļuve informācijai, kas iegūta izmēģinājumos, kuros neizmanto dzīvniekus, kā 
jau noteikts attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Saistīts ar izpētes īpašnieku 
īpašumtiesību aizsardzību.
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Grozījumu iesniedza Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 156
14. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu, ja 
reģistrētājs gadā veic vielas izgatavošanu 
vai importēšanu 10 tonnu vai lielākā 
apjomā.

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu.

Or. en

Pamatojums

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & citi)

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Grozījums Nr. 157
14. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu, ja 
reģistrētājs gadā veic vielas izgatavošanu vai 
importēšanu 10 tonnu vai lielākā apjomā.

1. Neskarot Direktīvas 98/24/EK 4. pantu, 
ķīmisko drošību vērtē un ķīmiskās drošības 
pārskatu sagatavo visām vielām, kas 
jāreģistrē saskaņā ar šo nodaļu, ja 
reģistrētājs gadā veic vielas izgatavošanu vai 
importēšanu 1 tonnas vai lielākā apjomā.

Or. en

Pamatojums

REACH nedrīkst kļūt par informācijas „kapsētu”.  Ķīmiskās drošības novērtējums ir svarīgs 
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uz risku balstītai sistēmai un riska pārvaldībai, vienkārši iesakot ķīmiskās vielas lietotājiem 
ar to rīkoties drošā veidā. Šis grozījums nodrošina, lai riska pārvaldība būtu pieejama vielām 
virs 1 tonnas gadā, un lai tiktu apzinātas ļoti bīstamas vielas. EP grozījuma Nr. 110 būtiskās 
daļas atkārtota iesniegšana. (Tzampazi + Hegyi & citi + Krupa)

Dati ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka, novērtējot ķīmiskās drošības pārskatu, var veikt 
vienkāršāku riska novērtējumu. EP grozījuma Nr. 110 būtiskās daļas atkārtota iesniegšana. 
(Wijkman & citi)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 158
14. PANTA 2. PUNKTA 1.A DAĻA (jauna)

Šis punkts neattiecas uz nanodaļiņām. 

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 
10. marta grozīto atzinumu)

Pamatojums

Sava ļoti mazā izmēra dēļ nanodaļiņām ir daudz lielāka virsmas platība attiecībā pret to 
masu nekā parastām daļiņām. Virsmas platība savukārt nosaka reaktivitāti, kas ir ļoti svarīga 
toksicitātes novērtēšanai. Kā norāda SCENIHR, tādēļ, ka ražošanu izsaka galvenokārt pēc 
masas, nevis pēc daļiņu izmēra, var tikt pārāk zemu novērtēta nanodaļiņu iespējamā ietekme 
uz vielas radīto kopējo apdraudējumu. Tāpēc ražotām nanodaļiņām ir jāpiemēro sliekšņa 
līmeņi atkāpēm no ķīmiskās drošības pārskatu prasībām, kuru pamatā ir masa vai 
koncentrācija.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina 
Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 159
14. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ķīmiskās drošības novērtējums un 
ķīmiskās drošības pārskats saskaņā ar 
1. punktu nav jāveic vielām, kas klasificētas 
kā bīstamas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, vai PBT vai vBvP vielām, kas 
ir plaša patēriņa preparātos, uz kuriem 
neattiecas marķējuma prasības saskaņā ar 
Direktīvas 1999/45/EK 12. panta 2. punktu 
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un Direktīvas 67/548/EK VI pielikuma 
9. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 160
14. PANTA 4. PUNKTA IEVADDAĻA

4. Ja ražotājs vai importētājs, veicis 
3. punkta a) līdz d) apakšpunktā paredzētās 
darbības, secina, ka viela atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, vai arī, ja viela ir 
novērtēta kā PBT vai vPvB, Ķīmiskās 
drošības novērtēšanā ir jāveic šādas papildu 
darbības:

4. Nanodaļiņām vai ja ražotājs vai 
importētājs, veicis 3. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā paredzētās darbības, secina, 
ka viela atbilst kritērijiem, lai to klasificētu 
kā bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, vai arī, ja viela ir novērtēta kā 
PBT vai vPvB, Ķīmiskās drošības 
novērtēšanā ir jāveic šādas papildu darbības:
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Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d. apakšpunkts, lai ņemtu vērā SCENIHR 2006. gada 
10. marta grozīto atzinumu)

Pamatojums

SCENIHR norāda, ka, „ņemot vērā nanodaļiņu un nanodaļiņu formulu sevišķās īpašības, 
analīzes, ko parasti veic, lai noteiktu produktu toksicitāti, var nebūt pietiekamas, lai noteiktu 
visas nanodaļiņu iedarbības kaitīgās sekas”. Tāpēc ir nevietā paļauties tikai uz standarta 
izmēģinājumiem, lai noteiktu apdraudējumu kā priekšnoteikumu iedarbības novērtējumam. 
Iedarbības novērtējums jāveic visām ražotajām nanodaļiņām neatkarīgi no parasto 
toksicitātes pārbaužu rezultātiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 161
15. PANTS

1. Aktīvas vielas un to formulās ietvertas 
vielas, ko ražo vai importē lietošanai tikai
augu aizsardzības līdzekļos un kas ir 
iekļautas vai nu Direktīvas 91/414/EEK 
I pielikumā, vai Regulā (EEK) Nr. 3600/92, 
Regulā (EK) Nr. 703/2001, Regulā (EK) 
Nr. 1490/2002 vai Lēmumā 2003/565/EK, 
kā arī vielas, attiecībā uz kurām ir pieņemts 
Komisijas lēmums par dokumentācijas 
pilnīgumu saskaņā ar Direktīvas 
91/414/EEK 6. pantu, uzskata par 
reģistrētām, un reģistrāciju uzskata par 
pabeigtu, lai tās ražotu vai importētu 
lietošanai augu aizsardzības līdzekļos, un 
tādēļ tās uzskata par tādām, kas atbilst šās 
sadaļas 1. un 5. nodaļā ietvertajām prasībām.

1. Aktīvas vielas, ciktāl tās ražo vai importē 
lietošanai augu aizsardzības līdzekļos un ir 
iekļautas vai nu Direktīvas 91/414/EEK 
I pielikumā, vai Regulā (EEK) Nr. 3600/92, 
Regulā (EK) Nr. 703/2001, Regulā (EK) 
Nr. 1490/2002 vai Lēmumā 2003/565/EK, 
kā arī vielas, attiecībā uz kurām ir pieņemts 
Komisijas lēmums par dokumentācijas 
pilnīgumu saskaņā ar Direktīvas 
91/414/EEK 6. pantu, un to formulas, ciktāl 
tās ražo vai importē lietošanai augu 
aizsardzības līdzekļos, kas atļauti ar 
Direktīvu 91/414/EEK, uzskata par 
reģistrētām, un reģistrāciju uzskata par 
pabeigtu, lai tās ražotu vai importētu 
lietošanai augu aizsardzības līdzekļos, un 
tādēļ tās uzskata par tādām, kas atbilst šās 
sadaļas 1. un 5. nodaļā ietvertajām prasībām.

2. Aktīvas vielas, ko ražo vai importē 
lietošanai tikai biocīdajos produktos un kas 
ir iekļautas vai nu I, IA vai IB pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 
98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par 
biocīdo produktu laišanu tirgū, vai arī 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 2032/2003
(2003. gada 4. novembris) par 10 gadu darba 
programmas otro fāzi, kas minēta Direktīvas 

2. Aktīvas vielas, ciktāl tās ražo vai importē 
lietošanai biocīdajos produktos un ir 
iekļautas vai nu I, IA vai IB pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 
98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par 
biocīdo produktu laišanu tirgū, vai arī 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 2032/2003 
(2003. gada 4. novembris) par 10 gadu darba 
programmas otro fāzi, kas minēta Direktīvas 
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98/8/EK 16. panta 2. punktā, līdz Direktīvas 
98/8/EK 16. panta 2. punktā minētai lēmuma 
dienai uzskata par reģistrētām, un 
reģistrāciju uzskata par pabeigtu, lai tās 
ražotu vai importētu lietošanai biocīdajos 
produktos, un tādēļ uzskata par tādām, kas 
atbilst šās sadaļas 1. un 5. nodaļā ietvertajām 
prasībām.

98/8/EK 16. panta 2. punktā, līdz Direktīvas 
98/8/EK 16. panta 2. punktā minētai lēmuma 
dienai uzskata par reģistrētām, un 
reģistrāciju uzskata par pabeigtu, lai tās 
ražotu vai importētu lietošanai biocīdajos 
produktos, un tādēļ uzskata par tādām, kas 
atbilst šās sadaļas 1. un 5. nodaļā ietvertajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdara precizējumu, kas vajadzīgs Padomes kopējā nostājā. Vielas jāuzskata 
par reģistrētām, ciktāl tās lieto kā augu aizsardzības līdzekļus vai biocīdos produktus. Citi 
lietošanas veidi ir jāreģistrē. (sk. pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 466, kas vielas 
izslēdz inter alia no reģistrācijas nodaļas, ciktāl tās lieto augu aizsardzības līdzekļos un 
biocīdajos produktos).

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 162
17. PANTA 3. PUNKTA 1. DAĻA

3. Šā panta 2. punktu piemēro ražotnē 
izolētiem starpproduktiem tikai tad, ja 
ražotājs apliecina, ka vielu ražo un lieto 
vienīgi stingri kontrolētos apstākļos, un visā 
dzīves cikla laikā to rūpīgi glabā, izmantojot 
tehniskus līdzekļus. Izmanto kontroles un 
procedūru tehnoloģijas, lai mazinātu emisiju 
apjomu un jebkādu ar to saistītu iedarbību.

3. Šā panta 2. punktu piemēro ražotnē
izolētiem starpproduktiem tikai tad, ja 
ražotājs apliecina, ka vielu ražo un lieto 
vienīgi stingri kontrolētos apstākļos, un visā 
dzīves cikla laikā to rūpīgi glabā, izmantojot 
tehniskus līdzekļus, vai ka viņš ir ieviesis 
atbilstošus riska pārvaldības pasākumus, 
kas apzināti, pamatojoties uz riska 
novērtējumu veselībai un apkārtējai videi. 
Izmanto kontroles un procedūru 
tehnoloģijas, lai mazinātu emisiju apjomu un 
jebkādu ar to saistītu iedarbību. 

Or. fr

Pamatojums

Ar ražošanas vai lietošanas procedūru saistītos riskus var kontrolēt ar stingriem 
ierobežojumiem tikpat labi, kā ieviešot atbilstošus pasākumus, lai pārvaldītu riskus, kas 
apzināti, pamatojoties uz riska novērtējumu veselībai un apkārtējai videi.
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 163
19. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) viņš nav vienisprātis ar galveno 
reģistrētāju par informācijas atlasi.

c) viņš nav vienisprātis ar galveno 
reģistrētāju par informācijas atlasi.

Aģentūra izvērtē šo paskaidrojumu un 
pieņem lēmumu, vai to pieņemt vai ne. Ja 
to nepieņem, uzņēmumam ir informācija 
jāiesniedz kopīgi.

Or. es

Pamatojums

Pašreizējā formulējumā kritēriji, ko ražotāji un importētāji var iesniegt par atsevišķu 
informāciju, ir ļoti neskaidri, un tos ir grūti pamatot un izvērtēt. Lai gan turpmākie panti 
Aģentūrai uzliek pienākumu novērtēt šāda veida pamatojumu, nav norādīts, kā rīkoties, ja 
pamatojums nav pietiekams.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori

Grozījums Nr. 164
2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) notikušas pārmaiņas reģistrētāja gadā 
veiktās vielas ražošanas vai importa 
kopapjomā, ja ar to saistīta tonnāžas 
robežlieluma maiņa, tostarp ražošanas vai 
importa izbeigšana,

c) notikušas pārmaiņas ražošanas vai 
importa apjomā, ko aprēķina, pamatojoties 
uz vidējiem ražošanas apjomiem pēdējos 
trīs gados, ja ar to saistīta tonnāžas 
robežlieluma maiņa, tostarp ražošanas vai 
importa izbeigšana,

Or. en

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Grozījums Nr. 165
23. PANTS

1. Regulas 5. pants, 6. pants un 21. pants 
līdz … * neattiecas uz šādām vielām:

1. Regulas 5. pants, 6. pants un 21. pants 
līdz … * neattiecas uz šādām vielām:

a) esošām vielām, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 

a) esošām vielām, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
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reproduktīvai funkcijai, 1. vai 2. kategorijas 
vielām saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, un 
ko Kopienā ražo vai importē apjomā, kas 
vismaz vienu reizi pēc … ** vienam 
ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 
1 tonnu vai vairāk;

reproduktīvai funkcijai, 1. vai 2. kategorijas 
vielām saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, un 
ko Kopienā ražo vai importē apjomā, kas 
vismaz vienu reizi pēc … ** vienam 
ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 
1 tonnu vai vairāk;

b) esošām vielām, kas klasificētas kā ļoti 
toksiskas ūdens organismiem, un kuras 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK var izraisīt 
ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi uz ūdens vidi 
(R50/53), un ko izgatavo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi 
pēc ... ** vienam ražotājam vai 
importētājam gadā sasniedzis 100 tonnu vai 
vairāk;

b) esošām vielām, kas klasificētas kā ļoti 
toksiskas ūdens organismiem, un kuras 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK var izraisīt 
ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi uz ūdens vidi 
(R50/53), un ko izgatavo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi 
pēc ... ** vienam ražotājam vai 
importētājam gadā sasniedzis 100 tonnu vai 
vairāk;

c) esošām vielām, ko izgatavo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi 
pēc … * vienam ražotājam vai importētājam 
gadā sasniedzis 1000 tonnu vai vairāk.

c) esošām vielām, ko izgatavo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi 
pēc … * vienam ražotājam vai importētājam 
gadā sasniedzis 1000 tonnu vai vairāk.

2. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts un 21. pants līdz … ** neattiecas 
uz esošām vielām, ko ražo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā vienam ražotājam 
vai importētājam gadā sasniedzis 100 vai 
vairāk tonnu.

2. Regulas 5. pants, 6. pants un 21. pants 
līdz … ** neattiecas uz esošām vielām, ko 
ražo Kopienā vai importē apjomā, kas 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā vienam ražotājam vai importētājam 
gadā sasniedzis 100 vai vairāk tonnu.

3. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts un 21. pants līdz … *** neattiecas 
uz esošām vielām, ko ražo Kopienā vai 
importē apjomā, kas vismaz vienu reizi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā vienam ražotājam 
vai importētājam gadā sasniedzis 1 vai 
vairāk tonnu.

3. Regulas 5. pants, 6. pants un 21. pants 
līdz … *** neattiecas uz esošām vielām, ko 
ražo Kopienā vai importē apjomā, kas 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā vienam ražotājam vai importētājam 
gadā sasniedzis 1 vai vairāk tonnu.

* Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

** Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

* Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

** Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti nosaka Komisijas sākotnējā priekšlikumā paredzētos datumus prasību izpildei. 
Saistīts ar šī paša autora grozījumu 7. pantam. (Roth-Behrendt)

Ierosinātā 23. panta grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību ierosinātajam 7. panta 
īstenošanas termiņam, un tas neskar REACH pakāpeniskas spēkā stāšanās principu attiecībā 
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uz esošām vielām. (Krahmer)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 166
23. PANTA 1. PUNKTA IEVADDAĻA

1. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts un 21. pants līdz … * neattiecas uz 
šādām vielām: 

1. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts, 14. pants, 17. pants, 18. pants un 
21. pants līdz … * neattiecas uz šādām 
vielām:

Or. en

Pamatojums

Pievieno pārejas periodus starpproduktu reģistrācijai un ķīmiskās drošības novērtējuma 
(ĶDN) veikšanai.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula 
Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Grozījums Nr. 167
23. PANTA 2. PUNKTS

2. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts un 21. pants līdz … * neattiecas uz 
esošām vielām, ko ražo Kopienā vai importē 
apjomā, kas vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā vienam ražotājam vai 
importētājam gadā sasniedzis 100 vai vairāk 
tonnu.

2. Regulas 5. pants, 6. pants, 7. panta 
1. punkts un 21. pants līdz … * neattiecas uz 
esošām vielām, kas klasificētas kā ļoti 
toksiskas ūdens organismiem, un kuras 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK var 
izraisīt ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi uz 
ūdens vidi (R50/53), un ko izgatavo 
Kopienā vai importē apjomā, kas vienam 
ražotājam vai importētājam gadā sasniedzis 
1 tonnu vai vairāk; vai uz esošām vielām, 
ko ražo Kopienā vai importē apjomā, kas 
vismaz vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā vienam ražotājam vai importētājam 
gadā sasniedzis 100 vai vairāk tonnu.

Or. en
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(Grozījums Nr. 374 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Papildu prioritāšu noteikšana, pamatojoties uz risku: vielas apjomos zem 100 tonnām, kuras 
ir toksiskas ūdens organismiem un kuras var izraisīt ilgtermiņa nelabvēlīgu ietekmi, 
jāpievieno reģistrācijas otrajai fāzei. Citādi būs nepieciešami gandrīz 11 gadi, līdz šīs 
bīstamās vielas tiks reģistrētas. (Schlyter & citi)

Šis grozījums palielina ar risku pamatotu prioritāšu noteikšanu reģistrācijas procesā un 
uzlabo atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. Grozījuma Nr. 374 atkārtota iesniegšana. 
(Krupa + Tzampazi + Hegyi & citi)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 168
25. PANTA -1. PUNKTS (jauns)

-1. Lai novērstu izpētes dublēšanos, ražotāji 
vai importētāji viens otram sniedz un 
padara pieejamu informāciju, kas 
10.a panta vi) un vii) apakšpunktā norādīta 
reģistrācijas vajadzībām. 
Apstākļos (izņemot jautājumus, kam 
vajadzīga informācija, kas iegūta 
izmēģinājumos ar dzīvniekiem), kad:
a) informācijas savstarpējas sniegšanas 
izmaksas būtu nepropocionālas;
b) konkrētajai vielai attiecīgā informācija 
nav būtiska; vai
c) informācija ir komerciāli konfidenciāla 
un reģistrētājs pamatoti uzskata, ka viņš 
informācijas savstarpējas sniegšanas 
pienākuma dēļ var ciest zaudējumus,
reģistrētājs var Aģentūrai iesniegt 
attaisnojumu tam, ka viņš daļēji vai pilnībā 
nesniedz informāciju.
Pēc cita iespējama reģistrētāja lūguma un 
saņemot samaksu, Aģentūra izskata, vai 
attaisnojums ir pamatots. MVU maksā tikai 
samazinātu maksu. Ja Aģentūra secina, ka 
attaisnojums nav pamatots, sākotnējam 
reģistrētājam neatļauj saņemt atbrīvojumu 
no informācijas sniegšanas un viņš sedz 
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izmaksas, kas Aģentūrai radušās saistībā ar 
tās veikto izskatīšanu. Šādos gadījumos 
atmaksā samaksāto maksu.

Pamatojums VII un VIII pielikuma 
5. sadaļā noteiktās fizikālķīmiskās 
informācijas nesniegšanai nav vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 379.

Nodrošina atbilstību kopējās nostājas 11. panta 3. punktam. Šī grozījuma mērķis ir padarīt 
izmaksas par informācijas sniegšanu praktiskākas. Informācijas sniegšana paliek obligāta, ja 
vien slogs, kas gulstas uz iesaistītajām personām, nav neproporcionāls.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 169
25. PANTA 3. PUNKTS

3. Visus izpētes kopsavilkumus vai 
koncentrētus izpētes kopsavilkumus, kas 
saistībā ar reģistrācijas pieteikumiem 
atbilstīgi šai regulai ir iesniegti vismaz pirms 
10 gadiem, reģistrācijas pieteikumiem var 
izmantot citi ražotāji vai importētāji.

3. Visus kopsavilkumus vai koncentrētus 
izpētes kopsavilkumus gan par 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, gan par 
izmēģinājumiem, kuros neizmanto 
dzīvniekus, kas saistībā ar reģistrācijas 
pieteikumiem atbilstīgi šai regulai ir 
iesniegti vismaz pirms 15 gadiem, Aģentūra 
var padarīt brīvi pieejamus citiem 
reģistrētājiem vai potenciāliem 
reģistrētājiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 383.

Nodrošina REACH atbilstību citiem ES tiesību aktiem (kā, piemēram, biocīdo produktu 
regula). 
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Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 170
25.A PANTS (jauns)

1. Tīras vai preparātā iekļautas vielas 
ražotāji vai importētāji, kuri neplāno 
iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu, 
savu nodomu paziņo Aģentūrai un 
pakārtotajiem lietotājiem.
2. Šā panta 1. punktā minēto paziņojumu 
iesniedz:
a) 12 mēnešus pirms 23. panta 1. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām 
vielām, ko gadā ražo vai importē 
1000 tonnu vai lielākā apjomā;
b) 24 mēnešus pirms 23. panta 2. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām 
vielām, ko gadā ražo vai importē 100 tonnu 
vai lielākā apjomā;
c) 36 mēnešus pirms 23. panta 3. punktā 
noteiktā galīgā termiņa attiecībā uz esošām 
vielām, ko gadā ražo vai importē 1 tonnas 
vai lielākā apjomā.
3. Ja ražotājs vai importētājs Aģentūrai vai 
pakārtotajiem lietotājiem nepaziņo par savu 
nodomu vielu nereģistrēt, viņam pieprasa 
iesniegt vielas reģistrācijas pieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Tas vajadzīgs, lai pakārtotos lietotājus aizsargātu pret briesmām, ko rada vielas nereģistrēta 
lietošana (grozījums Nr. 121 pirmajā lasījumā). (Foglietta & Poli Bortone)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 171
27. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja viela iepriekšējos 10 gados jau ir 
reģistrēta, kā minēts 26. panta 3. punktā, 
potenciālais reģistrētājs:

1. Tādām vielām, kas reģistrētas 
iepriekšējos 15 gados, potenciālais 
reģistrētājs lūdz iepriekšējam(iem) 
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a) informāciju, kas saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, un
b) varbūt – attiecībā uz informāciju, kas 
nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem –
lūdz iepriekšējam(iem) reģistrētājam(iem) 
informāciju, kas saistībā ar 9. panta 
a) punkta vi) un vii) apakšpunktu ir 
vajadzīga, lai reģistrētu vielu.

reģistrētājam(iem) informāciju, kas saistībā 
ar 9. panta a) punkta vi) un vii) apakšpunktu 
ir vajadzīga, lai reģistrētu vielu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina REACH atbilstību citiem ES tiesību aktiem (kā, piemēram, biocīdo produktu 
regula). Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EK par jaunu vielu paziņošanu dārgai izpētei ir pat 
neierobežota īpašumtiesību aizsardzība.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 172
27. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

5.a Ja potenciālais reģistrētājs nesamaksā 
savu daļu no izmaksām par pētījumu, kas 
ietver izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, vai citu pētījumu, kas 
var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, 
tam nedrīkst būt iespējas reģistrēt savu 
vielu.

Or. en

Pamatojums

Reģistrētājiem, kas nemaksā, nevajadzētu būt tiesību reģistrēties. Identisks pirmā lasījuma 
grozījumam Nr. 135. (EK)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 173
27. PANTA 6. PUNKTS

6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās 6. Mēneša laikā pēc 5. punktā minētās 
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informācijas saņemšanas Aģentūra 
potenciālajam reģistrētājam dod atļauju 
atsaukties uz informāciju, ko viņš lūdzis 
reģistrācijas dokumentācijā. Ja 
iepriekšējais(ie) reģistrētājs(i) 
potenciālajam reģistrētājam dara pieejamu 
izpētes pārskatu, viņš(viņi) var celt 
attiecīgas valsts tiesās piespiedu kārtā 
īstenojamu prasību pret potenciālo 
reģistrētāju, lai gūtu vienlīdzīgu izmaksu 
atlīdzību.

informācijas saņemšanas iepriekšējam(iem) 
reģistrētājam(iem) ir jāinformē potenciālais 
reģistrētājs un Aģentūra par izmaksām, ko 
viņam radījusi attiecīgā izpēte. Pēc 
potenciālā reģistrētāja lūguma Aģentūra 
pieņem lēmumu nodot viņa rīcībā –
atkarībā no gadījuma – kopsavilkumus vai 
koncentrētus izpētes kopsavilkumus par 
attiecīgo izpēti vai tās rezultātus pēc tam, 
kad tā saņēmusi pierādījumu, ka viņš ir 
samaksājis iepriekšējam(iem) 
reģistrētājam(iem) pēdējā uzrādīto izmaksu 
daļu, ko aprēķina, izmantojot izmaksu 
sadalīšanas vadlīnijas, kuras Aģentūra 
pieņēmusi saskaņā ar 76. panta 3. punkta 
f) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizsargā informācijas īpašnieka īpašumtiesības. Ja informācijas īpašnieks un 
informācijas pieprasītājs nevar vienoties, izmaksu sadalījumu nosaka, pamatojoties uz 
Aģentūras vadlīnijām.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Grozījums Nr. 174
28. PANTA 1. PUNKTA D.A UN D.B APAKŠPUNKTS (jauns)

d.a) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; 
vismaz sākotnējo informāciju par 
lietošanas un iedarbības kategorijām, kā 
noteikts VI pielikuma 6. sadaļā;
d.b) to lietošanas veidu sarakstu, kurus viņš 
paredz atbalstīt ar reģistrāciju.

Or. en

(Reinstatement of amendments 139 and 368 adopted in first reading)

Pamatojums

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 
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- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
& Poli Bortone)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 175
28. PANTA 1. PUNKTA D.A APAKŠPUNKTS (jauns)

d.a) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; 
vismaz sākotnējo informāciju par 
lietošanas un iedarbības kategorijām, kā 
noteikts VI pielikuma 6. sadaļā;

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 368. 

Saskaņā ar REACH pakārtotajiem lietotājiem ir nepieciešami dati par vielu, ko viņi izmanto 
savos preparātos, piemēram, kas reģistrēs kādu vielu un kad tā būs reģistrēta, un kādi 
nekonfidenciāli lietošanas veidi ir apzināti. Ja pakārtotajam lietotājam nebūs pieejama visa šī 
informācija vai ja tās būs pieejama tikai ļoti vēlā stadijā, viņam var nākties sastapties ar 
„nav reģistrēts” vai „lietošanas veids nav apzināts” un tādējādi viņa rīcībā var būt pārāk 
maz laika, lai liktu savam piegādātājam apsvērt reģistrāciju vai vēl kāda apzināta lietošanas 
veida iekļaušanu un lai uzsāktu formulas maiņas ciklu un tam sekojošo patērētāju 
apstiprinājumu.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 176
28. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Aģentūra:
a) viena mēneša laikā pēc 2. punktā 
noteikto termiņu beigām saskaņā ar šiem 
punktiem provizoriski reģistrēto vielu 
sarakstu padara publiski pieejamu tīmeklī.
Sarakstā iekļauj tikai vielu nosaukumus, 
tostarp to EINECS un CAS numuru, ja 
tāds ir;
b) ja tā pati viela iepriekšējos 10 gados jau 
ir reģistrēta, nekavējoties paziņo 
potenciālajam(iem) reģistrētājam(iem) 
iepriekšējā(o) reģistrētāja(u) vārdu(s) un 
adresi(es) un par – atkarībā no gadījuma –
kopsavilkumiem vai koncentrētiem izpētes 
kopsavilkumiem par attiecīgo izpēti, ko viņi 
jau ir iesnieguši.
Pieejamā informācija par izpēti ir jāsniedz 
potenciālajam(iem) reģistrētājam(iem).

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ievieš grozījumu Nr. 142 no pirmā lasījuma.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 177
28. PANTA 5. PUNKTS

5. Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai 
vielu nosaukumi ar EINECS un CAS
numuriem, ja tādi ir, un citi identifikācijas 
kodi.

5. Aģentūrai ir vielu reģistrs, kurā iekļauta 
28. panta 1. punktā noteiktā informācija.

5.a Viena mēneša laikā pēc 28. panta 
2. punktā noteiktā laikposma Aģentūra 
savā interneta vietnē publicē vielu reģistru, 
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norādot:
a) vielas nosaukumu un attiecīgā gadījumā 
vielu grupu, tostarp EINECS un CAS
numuru, ja tāds ir;
b) ražotāja vai importētāja nosaukumu un 
adresi vai attiecīgā gadījumā tās personas 
vārdu un adresi, kas viņu pārstāv saskaņā 
ar 4. pantu, kā norādīts VI pielikuma 
1. iedaļā;
c) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; 
vismaz sākotnējo informāciju par lietošanu 
un iedarbību saskaņā ar 28. panta 
1. punkta e) un f) apakšpunktu;
d) pirmo termiņu katras vielas reģistrācijai 
saskaņā ar 23. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai pakārtotie lietotāji varētu piekļūt pietiekamiem provizoriskās 
reģistrācijas datiem un lai viņi tādējādi varētu savlaicīgi izpildīt pienākumus, ko viņiem 
uzliek REACH. Nedaudz mainīts pirmā lasījuma grozījuma Nr. 371 formulējums, ņemot vērā 
precizējumu, ka Padomei reģistrs ir jāpadara pieejams.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 178
28. PANTA 5. PUNKTS

5. Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai 
vielu nosaukumi ar EINECS un CAS 
numuriem, ja tādi ir, un citi identifikācijas 
kodi.

5. Aģentūrai ir vielu reģistrs, kurā iekļauta 
28. panta 1. punktā noteiktā informācija.

5.a Viena mēneša laikā pēc 28. panta 
2. punktā noteiktā laikposma Aģentūra 
vielu reģistrā publicē visas provizoriski 
reģistrētās vielas, norādot:
a) vielas nosaukumu un attiecīgā gadījumā 
vielu grupu, tostarp EINECS un CAS 
numuru, ja tāds ir;
b) ražotāja vai importētāja nosaukumu un 
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adresi vai attiecīgā gadījumā tās personas 
vārdu un adresi, kas viņu pārstāv saskaņā 
ar 4. pantu, kā norādīts VI pielikuma 
1. iedaļā;
c) apzināto lietošanas veidu īsu aprakstu; 
vismaz sākotnējo informāciju par lietošanu 
un iedarbību saskaņā ar 28. panta 
1. punkta e) un f) apakšpunktu;
d) pirmo termiņu katras vielas reģistrācijai 
saskaņā ar 23. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 371. 

Saskaņā ar REACH pakārtotajiem lietotājiem ir nepieciešama pietiekama informācija par 
provizorisko reģistrāciju, lai viņi varētu savam piegādātājam likt apsvērt reģistrāciju vai vēl 
kāda apzināta lietošanas veida iekļaušanu, ja piegādātājs attiecīgajai vielai nav veicis 
provizorisku reģistrāciju konkrētam lietošanas veidam.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Chris Davies

Grozījums Nr. 179
28. PANTA 5. PUNKTS

5. Aģentūra līdz … savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai vielu 
nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, 
ja tādi ir, un citi identifikācijas kodi.

Aģentūra līdz … savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai vielu 
nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, 
ja tādi ir, un citi identifikācijas kodi.

Ja tā pati viela iepriekšējos 10 gados jau ir 
reģistrēta, Aģentūra nekavējoties paziņo 
potenciālajam(iem) reģistrētājam(iem) 
iepriekšējā(o) reģistrētāja(u) vārdu(s) un 
adresi(es) un par – atkarībā no gadījuma –
kopsavilkumiem vai koncentrētiem izpētes 
kopsavilkumiem par attiecīgo izpēti, ko viņi 
jau ir iesnieguši. Pieejamā informācija par 
izpēti ir jāsniedz potenciālajam(iem) 
reģistrētājam(iem). 

Or. en
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Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 142, lai nodrošinātu izmēģinājumu datu 
pieejamību pēc 10 gadiem. Tas sabiedrībām dod pietiekami daudz laika, lai atgūtu savus 
ieguldījumus, un MVU sniedz pieeju informācijai, kas vajadzīga, lai tie varētu izdzīvot. 
(Davies)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 180
28. PANTA 5. PUNKTS

5. Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir tikai vielu 
nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, 
ja tādi ir, un citi identifikācijas kodi.

5. Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē 
publicē 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto vielu sarakstu. Sarakstā ir vielu 
nosaukumi ar EINECS un CAS numuriem, ja 
tādi ir, un citi identifikācijas kodi, un 
informācija, kas padarīta pieejama saskaņā 
ar 28. panta 1.a un 4.a punktu, un 
attiecīgā gadījumā vielu grupa.

Or. en

(Grozījums Nr. 371 relevant part - first reading)

Pamatojums

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & citi)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Grozījums Nr. 371, the 
chemical group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and 
other information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

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

Grozījums Nr. 181
28. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)
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5.a Aģentūra līdz … * savā interneta vietnē 
publicē arī to esošo vielu sarakstu, kuras 
jau ir reģistrētas bez provizoriskās 
reģistrācijas. Sarakstā ir vielu nosaukumi 
ar EINECS un CAS numuriem, ja tādi ir, 
un citi identifikācijas kodi, un attiecīgā 
gadījumā vielu grupa.

* 19 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the Grozījumu iesniedza the same authors to Article 28(5). A list of phase-in 
substances that have been registered without pre-registration, and the chemical group to 
which such substances belong should also be published as early as possible to ensure data 
sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in order to 
prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & 
citi)

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 182
28.A PANTS (jauns)

Vielu reģistrs
1. Aģentūrai ir vielu reģistrs, kurā iekļauta 
28. pantā noteiktā informācija.
2. Viena mēneša laikā pēc 28. panta 
2. punktā noteiktā laikposma Aģentūra 
vielu reģistrā publicē visas provizoriski 
reģistrētās vielas, norādot:
a) vielas nosaukumu un attiecīgā gadījumā 
vielu grupu, tostarp EINECS un CAS 
numuru, ja tāds ir;  
b) attiecīgā gadījumā ražotāja vai 
importētāja, vai trešās puses pārstāvja 
vārdu un adresi, ja ir sniegta atļauja 
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saskaņā ar 28. panta 1. punkta 
b.a) apakšpunktu;
c) apzināto lietošanas veidu īsu vispārēju 
aprakstu saskaņā ar 28. panta 1. punkta 
c.a) apakšpunktu;
d) pirmo termiņu katras vielas reģistrācijai 
saskaņā ar 23. pantu.
3. Aģentūra publicē tās vielas un attiecīgā 
gadījumā tās vielu grupas nosaukumu, 
tostarp EINECS un CAS numuru, ja tāds 
ir, par kurām ir lūgta vēlīna paziņošana, 
uzreiz pēc šādu lūgumu saņemšanas.
4. Viena mēneša laikā pēc vēlīnas 
paziņošanas laikposma beigām saskaņā ar 
28. panta 2. punktu Aģentūra atjaunina 
vielu reģistru, lai iekļautu vielas, par 
kurām saņemti provizoriskas reģistrācijas 
pieteikumi.
5. Aģentūra kopā ar vielu reģistra 
publicēšanu saskaņā ar 1. līdz 4. punktu 
publicē lūgumu ikvienam, kam pieder 
izpētes par mugurkaulniekiem, kuras nav 
publiski pieejamas, iesniegt norādes par 
šādu pētījumu pieejamību.
6. Ikviens, kam šādas izpētes pieder, sešu 
mēnešu laikā pēc vielu reģistra 
publicēšanas saskaņā ar 4. punktu var 
Aģentūrai sūtīt norādes par šādu pētījumu 
pieejamību, un Aģentūra šo informāciju 
iekļauj datu bāzē saskaņā ar 28. panta 
5. punktu. Šādas izpētes izmanto saskaņā 
ar 30. pantu.

Or. en

(Daļēji atkārto pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 371)

Pamatojums

Pakārtotajam lietotājam (PL) par vielu, ko viņš izmanto savos preparātos, ir vajadzīga šāda 
informācija: 

• vai vielu reģistrēs;
• kas vielu reģistrēs;
• kad to reģistrēs;
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• kādi lietošanas veidi ir apzināti.

Ja pakārtotajam lietotājam nebūs pieejama visa šī informācija vai ja tās būs pieejama tikai 
ļoti vēlā stadijā, viņam var nākties sastapties ar „nav reģistrēts” vai „lietošanas veids nav 
apzināts” un tādējādi viņa rīcībā var būt pārāk maz laika, lai liktu savam piegādātājam 
apsvērt reģistrāciju vai apzinātu lietošanas veidu un lai uzsāktu formulas maiņas ciklu (bez 
nereģistrētās vielas).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Grozījums Nr. 183
29. PANTA 1. PUNKTS

1. Visi ražotāji un importētāji, kas Aģentūrai 
iesnieguši informāciju saskaņā ar 28. pantu 
par vienu un to pašu esošu vielu, piedalās 
forumā, kurā notiek informācijas apmaiņa 
par vielām (SIEF).

1. Visi ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji, kas Aģentūrai iesnieguši 
informāciju saskaņā ar 28. pantu par vienu 
un to pašu esošu vielu, piedalās forumā, kurā 
notiek informācijas apmaiņa par vielām 
(SIEF).

Or. en

Pamatojums

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 184
29. PANTA 1. PUNKTS

1. Visi ražotāji un importētāji, kas Aģentūrai 
iesnieguši informāciju saskaņā ar 28. pantu 
par vienu un to pašu esošu vielu, piedalās 
forumā, kurā notiek informācijas apmaiņa 
par vielām (SIEF).

1. Visi ražotāji, importētāji un sintezētāji, 
kas Aģentūrai iesnieguši informāciju 
saskaņā ar 28. pantu par vienu un to pašu 
esošu vielu, piedalās forumā, kurā notiek 
informācijas apmaiņa par vielām (SIEF).

Or. fr

Pamatojums

„Sintezētājiem” arī jābūt pieejamiem SIEF, lai tie varētu sniegt to rīcībā esošo informāciju 
par riskiem un iedarbību.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 185
30. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**. 
Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, 
kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks var lūgt 
to līdz ... **.

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem, un pārbauda 
sarakstus, ko Aģentūra publicē saskaņā ar 
28. panta 5. un 5.a punktu. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**. 
Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, 
kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks var lūgt 
to līdz ... **.

Or. en

(Komisijas teksta jauns formulējums)

Pamatojums

Saistīts ar 28. panta 5. punkta un 28. panta 5.a punkta grozījumu. Lai nepieļautu 
izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanos un lai rūpniecībai, jo īpaši MVU, samazinātu 
izdevumus, SIEF būtu jāpārbauda arī saraksti, ko Aģentūra publicē, lai nodrošinātu 
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informācijas kopīgu izmantošanu, un attiecīgā gadījumā kopsavilkumus par vielu grupām.

Grozījumu iesniedza Lena Ek + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 186
30. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**.
Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga 
izpēte, kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks lūdz 
to līdz …**.

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem, attiecīgā SIEF dalībnieks 
lūdz to līdz …**.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsniedz informācija par visiem testiem (gan tiem, kuros izmanto mugurkaulniekus, gan 
tiem, kuros izmanto bezmugurkaulniekus). Identisks pirmā lasījuma grozījumam Nr. 149.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 187
30. PANTA 1. PUNKTS

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**. 
Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, 
kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks var lūgt 
to līdz ... **.

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks to lūdz. Ja SIEF 
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas nav 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
SIEF dalībnieks var to lūgt.
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Izpētes īpašnieks divās nedēļās pēc izpētes 
lūguma saņemšanas izsniedz izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam(iem), kas lūdz 
izpēti. Dalībnieks(i) un izpētes īpašnieks 
dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
informācijas kopīgas lietošanas izmaksas 
nosaka taisnīgi, pārskatāmi un bez 
diskriminācijas. To var atvieglināt ar še 
izklāstītām izmaksu sadales norādēm, kas 
balstās uz attiecīgiem principiem un ko 
Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 76. panta 
2. punkta f) apakšpunktu. Ja vienoties 
neizdodas, izmaksas dala vienādās daļās. 
Izpētes īpašnieks divu nedēļu laikā pēc 
samaksas saņemšanas dod atļauju atsaukties 
uz izpētes pārskatu reģistrācijas vajadzībām. 
Reģistrētājiem ir jāpiedalās izmaksu segšanā 
vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas 
viņiem jāiesniedz, lai ievērotu reģistrācijas 
prasības.

Izpētes īpašnieks viena mēneša laikā pēc 
izpētes lūguma saņemšanas izsniedz 
izmaksu apliecinājumu dalībniekam(iem), 
kas lūdz izpēti. Dalībnieks(i) un izpētes 
īpašnieks dara visu iespējamo, lai 
nodrošinātu, ka informācijas kopīgas 
lietošanas izmaksas nosaka taisnīgi, 
pārskatāmi un bez diskriminācijas. To var 
atvieglināt ar še izklāstītām izmaksu sadales 
norādēm, kas balstās uz attiecīgiem 
principiem un ko Aģentūra pieņēmusi 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu. Ja vienoties neizdodas, 
izmaksas dala vienādās daļās. Izpētes 
īpašnieks divu nedēļu laikā pēc samaksas 
saņemšanas dod atļauju atsaukties uz izpētes 
pārskatu reģistrācijas vajadzībām. 
Reģistrētājiem ir jāpiedalās izmaksu segšanā 
vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas 
viņiem jāiesniedz, lai ievērotu reģistrācijas 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības un citas ieinteresētās personas praktiski nespēs 2 mēnešu laikā pēc provizoriski 
reģistrēto vielu saraksta publicēšanas lūgt visu pārējo SIEF dalībnieku attiecīgās izpētes. 
Attiecībā uz esošām vielām lēmumus par iespējamiem izmēģinājumiem pieņems tikai tad, kad 
būs pagājuši visi termiņi, kas noteikti vielas reģistrācijai. Tāpēc nav vajadzības noteikt 
termiņu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 188
30. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem. Ja SIEF
aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, kas 
saistīta ar testiem ar mugurkaulniekiem, 
attiecīgā SIEF dalībnieks lūdz to līdz …**. 
Ja SIEF aprindās ir pieejama attiecīga izpēte, 

1. Pirms testēšanas, lai ievērotu prasības par 
reģistrācijas vajadzībām sniegtu informāciju, 
SIEF dalībnieks ievāc datus, vai nav 
pieejama attiecīga izpēte, sazinoties ar 
pārējiem SIEF dalībniekiem, un pārbauda 
sarakstus, ko Aģentūra publicē saskaņā ar 
28. panta 5. un 5.a punktu. Ja ir pieejama 
attiecīga izpēte, kas saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks lūdz to 
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kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks lūdz to 
līdz …**.

līdz …**. Ja SIEF aprindās ir pieejama 
attiecīga izpēte, kas nav saistīta ar testiem ar 
mugurkaulniekiem, SIEF dalībnieks lūdz to 
līdz …**. 

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanās samazināšana. Saistīts ar 28. panta 5. punkta un 
5.a punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Lena Ek

Grozījums Nr. 189
30. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Ja Aģentūras rīcībā nedod informāciju 
par mugurkaulniekiem vai citu 
informāciju, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, potenciālie 
reģistrētāji zaudē savas tiesības reģistrēt 
attiecīgo vielu.

Or. en

Pamatojums

Šī prasība pastiprina informācijas obligātas sniegšanas principu. Identisks pirmā lasījuma 
grozījumam Nr. 151. (EK)

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori + Lena Ek

Grozījums Nr. 190
30. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Ja citi dalībnieki nesamaksā savu 
izmaksu daļu, tie nevar reģistrēt savu vielu.

Or. en

Pamatojums

Reģistrētājiem, kas nemaksā, nevajadzētu būt tiesību reģistrēties. Identisks pirmā lasījuma 
grozījumam Nr. 152. (EK)
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Grozījums Nr. 191
30. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja, izmantojot SIEF, nav pieejama 
attiecīga izpēte, attiecībā uz katru 
informācijas prasību katrā forumā viens 
SIEF dalībnieks pārējo vārdā veic tikai vienu 
izpēti. Veic visus loģiskos pasākumus, lai 
Aģentūras noliktā termiņā vienotos, kas citu 
dalībnieku vārdā veiks izpēti un Aģentūrai 
iesniegs izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu. Ja 
vienoties neizdodas, Aģentūra nosaka, kurš 
reģistrētājs vai pakārtots lietotājs veic 
testēšanu. Visi SIEF dalībnieki, kam 
vajadzīga izpēte, sedz daļu no izpētes 
izstrādes izmaksām, ko sadala atbilstīgi 
potenciālo reģistrētāju skaitam, kuri piedalās 
forumā. Tiem dalībniekiem, kas paši neveic 
izpēti, ir tiesības iegūt izpētes pārskatu divu 
nedēļu laikā pēc samaksas dalībniekam, kas 
veicis izpēti.

2. Ja nav pieejama attiecīga izpēte, attiecībā 
uz katru informācijas prasību katrā forumā 
viens SIEF dalībnieks pārējo vārdā veic tikai 
vienu izpēti. Veic visus loģiskos pasākumus, 
lai Aģentūras noliktā termiņā vienotos, kas 
citu dalībnieku vārdā veiks izpēti un 
Aģentūrai iesniegs izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu. Ja 
vienoties neizdodas, Aģentūra nosaka, kurš 
reģistrētājs vai pakārtots lietotājs veic 
testēšanu. Visi SIEF dalībnieki, kam 
vajadzīga izpēte, sedz daļu no izpētes 
izstrādes izmaksām, ko sadala atbilstīgi 
potenciālo reģistrētāju skaitam, kuri piedalās 
forumā. Tiem dalībniekiem, kas paši neveic 
izpēti, ir tiesības iegūt izpētes pārskatu divu 
nedēļu laikā pēc samaksas dalībniekam, kas 
veicis izpēti.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 30. panta 1. punkta grozījumu. (Brepoels & Wijkman)

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem dublēšanās samazināšana. Saistīts ar 30. panta 1. punkta 
grozījumu. (Davies) 

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 192
32. PANTA 4. PUNKTS

4. Tādu izstrādājumu ražotāji vai 
importētāji, kuros ir viela, kas atbilst 
56. panta kritērijiem un saskaņā ar 58. panta 
1. punktu ir apzināta lielāka koncentrācijā 
par 0,1% (w/w), izstrādājuma saņēmējam 
dara zināmu pietiekamu informāciju, lai 

4. Tādu izstrādājumu ražotāji vai 
importētāji, kuros ir viela, kas atbilst 
56. panta kritērijiem un saskaņā ar 58. panta 
1. punktu izstrādājuma homogēnā daļā ir 
apzināta lielāka koncentrācijā par 0,1% 
(w/w), izstrādājuma saņēmējam dara zināmu 
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izstrādājumu varētu droši lietot – vismaz 
vielas nosaukumu. Šis pienākums attiecas uz 
visiem izstrādājumu saņēmējiem piegādes 
ķēdē.

pietiekamu informāciju, lai izstrādājumu 
varētu droši lietot – vismaz vielas 
nosaukumu. Šis pienākums attiecas uz 
visiem izstrādājumu saņēmējiem piegādes 
ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē 0,1 % sliekšņa interpretāciju. Analogi 7. punkta 2.b apakšpunkta grozījuma 
Nr. XX atbilstošajai daļai.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Grozījums Nr. 193
33.A PANTS (jauns)

1. Jebkurš XIII pielikumā uzskaitītas vielas 
vai arī preparāta vai izstrādājuma, kas 
satur šādu vielu, ražotājs vai importētājs 
pēc pakārtotā lietotāja pieprasījuma, ja 
šāda prasība ir saprātīgi pamatota, iesniedz 
informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu 
vielas ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi 
saistībā ar attiecīgajā pieprasījumā 
norādītajām darbībām vai lietojumiem.
2. Šā panta 1. punktā noteiktās prasības 
attiecībā uz informācijas sniegšanu 
piemēro mutatis mutandis augšup pa 
piegādes ķēdi.
3. Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājuma 
sastāvā iekļauj vielu vai preparātu, kuram 
izveidota drošības datu lapa, un kas pēc 
tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo 
izstrādājumu, nodod drošības datu lapu 
jebkuram šā izstrādājuma vai tā 
atvasinājuma saņēmējam. Par saņēmējiem 
neuzskata patērētājus.
Patērētājiem ir tiesības pieprasīt no 
ražotāja vai importētāja informāciju par 
vielām, kas ir viņa ražotā vai importētā 
izstrādājuma sastāvā.
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Ražotāji vai importētāji pēc pieprasījuma 
un 30 darba dienu laikā jebkuram 
individuālajam patērētājam nodrošina 
iespēju bez maksas saņemt detalizētu 
informāciju par drošību un lietošanu 
attiecībā uz vielām, kas ir jebkurā viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pakārtotie lietotāji vai patērētāji saņem nepieciešamo informāciju par 
vielām vai izstrādājumiem, kuru sastāvā ir šādas vielas, ir vajadzīgs šis pants. Tikai tad ja šī 
informācija ir padarīta pieejama, var novērtēt vielas iedarbību uz cilvēku veselību un 
apkārtējo vidi, ņemot vērā attiecīgajā pieprasījumā norādītās darbības un lietošanas veidus. 
Grozījums Nr. 366 no pirmā lasījuma. 

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Grozījums Nr. 194
33.A PANTS (jauns)

1. Piegādātāji, kas izstrādājuma sastāvā 
iekļauj vielu vai preparātu, un tie, kas pēc 
tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo 
izstrādājumu, pēc pieprasījuma nodod šādu 
informāciju jebkuram šā izstrādājuma 
saņēmējam, neskarot 32. panta 4. punktu. 
Tas pats pienākums attiecas uz izstrādātāju 
importētājiem. 
i) drošības datu lapu(as) saskaņā ar 
31. pantu un/vai
ii) ja drošības datu lapa nav sagatavota, 
vismaz jebkuru būtisku informāciju, ko 
ietver 32. panta 1. punkts.
2. Ikvienam izstrādājuma ražotājam vai 
importētājam pēc pieprasījuma patērētājam 
jāsniedz informācija par vielām, kas ir viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.
Ražotāji vai importētāji pēc pieprasījuma 
un 30 darba dienu laikā jebkuram 
individuālajam patērētājam nodrošina 
iespēju bez maksas saņemt detalizētu 
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informāciju par drošību un lietošanu
attiecībā uz vielām, kas ir jebkurā viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījumi Nr. 166 un Nr. 366. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Grozījums Nr. 195
33.A PANTS (jauns)

1. Piegādātāji, kas izstrādājuma sastāvā 
iekļauj vielu vai preparātu, un tie, kas pēc 
tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo 
izstrādājumu, pēc pieprasījuma nodod šādu 
informāciju jebkuram šā izstrādājuma 
saņēmējam, neskarot 32. panta 4. punktu. 
Tas pats pienākums attiecas uz izstrādātāju 
importētājiem. 
i) drošības datu lapu(as) saskaņā ar 
31. pantu un/vai
ii) ja drošības datu lapa nav sagatavota, 
vismaz jebkuru būtisku informāciju, ko 
ietver 32. panta 1. punkts.
2. Ikvienam izstrādājuma ražotājam vai 
importētājam pēc pieprasījuma patērētājam 
jāsniedz informācija par vielām, kas ir viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.
Ražotāji vai importētāji pēc pieprasījuma 
un 15 darba dienu laikā jebkuram 
individuālajam patērētājam nodrošina 
iespēju bez maksas saņemt detalizētu 
informāciju par drošību un lietošanu 
attiecībā uz vielām, kas ir jebkurā viņu 
ražotā vai importētā izstrādājuma sastāvā.

Or. en
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Pamatojums

Ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem ir jābūt iespējai uzzināt, vai galaprodukts 
satur kādas īpašas vielas. Informāciju sniegs tikai pēc pieprasījuma, un tas procesu padarīs 
vienkāršu un pārvaldāmu.

Tas neradīs sistēmai nekādu lieku nastu, jo mazumtirgotājiem un patērētājiem būs tiesības 
prasīt tikai to informāciju, ko jau sagatavo saskaņā ar REACH.  

Šis grozījums ir uzlabota versija paketei par informācijas pieejamību/pārredzamību, kurai 
piekritusi lielākā daļa politisko grupu (EP grozījums Nr. 366).

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 196
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Reģistrētām vielām ražotājs, importētājs 
vai pakārtots lietotājs ievēro 14. pantā 
paredzētās saistības, pirms nākamo reizi 
piegādā pašu vielu vai tās preparātu 
pakārtotajam lietotājam, kas iesniedzis šā 
panta 2. punktā minēto lūgumu, ja vien 
lūgums ir iesniegts vismaz mēnesi pirms 
piegādes vai viena mēneša laikā pēc lūguma 
– atkarībā no tā, kas noticis vēlāk.

3. Reģistrētām vielām ražotājs, importētājs 
vai pakārtots lietotājs ievēro 14. pantā 
paredzētās saistības, pirms nākamo reizi 
piegādā pašu vielu vai tās preparātu 
pakārtotajam lietotājam, kas iesniedzis šā 
panta 2. punktā minēto lūgumu, ja vien šāds 
lietošanas veids tiek atbalstīts un ja vien 
lūgums ir iesniegts vismaz mēnesi pirms 
piegādes vai viena mēneša laikā pēc lūguma 
– atkarībā no tā, kas noticis vēlāk.

Attiecībā uz esošām vielām ražotājs, 
importētājs vai pakārtots lietotājs izpilda 
lūgumu un ievēro 14. pantā paredzētās 
saistības pirms 23. pantā paredzētā attiecīgā 
termiņa izbeigšanās, ja vien pakārtotais 
lietotājs lūgumu iesniedz vismaz 12 mēnešus 
pirms konkrētā termiņa. 

Attiecībā uz esošām vielām ražotājs, 
importētājs vai pakārtots lietotājs izpilda 
lūgumu un ievēro 14. pantā paredzētās 
saistības pirms 23. pantā paredzētā attiecīgā 
termiņa izbeigšanās, ja vien šāds lietošanas 
veids tiek atbalstīts un ja vien pakārtotais 
lietotājs lūgumu iesniedz vismaz 12 mēnešus 
pirms konkrētā termiņa.

Or. en

Pamatojums

Ražotājam vai piegādātājam 13. panta pienākumi jāievēro tikai attiecībā uz tiem lietošanas 
veidiem, ko viņš atbalsta. Citādi viņam būtu jāņem vērā visi lietojuma veidi, ko pakārtotais 
lietotājs piesaka, neatkarīgi no tā, vai viņš tos atbalsta vai ne.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula 
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Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Grozījums Nr. 197
36. PANTA 4. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) pakārtots lietotājs vielu vai tās preparātu 
lieto kopapjomā, kas gadā mazāks par 
1 tonnu;

Svītrots

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Pamatojums

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & citi)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & citi + Ek) 

Grozījumu iesniedza John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 198
36. PANTA 8.A PUNKTS (jauns)

8.a Neskarot 1. līdz 8. punktu un neskarot 
IX sadaļu, pakārtotajiem lietotājiem ir 
jāizvairās no saskaņā ar 58. pantā noteikto 
procedūru apzinātu īpaši bīstamu vielu 
lietošanas tīrā veidā, preparātos vai 
izstrādājumos, kas paredzēti plašai 
sabiedrībai, ja vien nevar pierādīt, ka:
a) vielas koncentrācija ir zem 0,1 % robežas 
vai
b) lietošana neradīs nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, vai
c) nav pieejamas tehniski un ekonomiski 
praktiski iespējams un apstiprinātas 
alternatīvas, kas rada mazāku 
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apdraudējumu cilvēkiem vai apkārtējai 
videi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 199
36. PANTA 8.A PUNKTS (jauns)

Neskarot 1. līdz 8. punktu un neskarot 
IX sadaļu, pakārtotajiem lietotājiem ir 
jācenšas izvairīties no saskaņā ar 58. pantā 
noteikto procedūru apzinātu īpaši bīstamu 
vielu lietošanas tīrā veidā, preparātos vai 
izstrādājumos, kas paredzēti plašai 
sabiedrībai, ja vien nevar pierādīt, ka:
a) vielas koncentrācija ir zem 0,1 % robežas 
saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktu 
un 55. panta 6. punktu vai
b) lietošana neradīs nepieņemamu risku 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kā 
norādīts drošības datu lapā, vai
c) nav pieejamas tehniski un ekonomiski 
praktiski iespējams alternatīvas, kas rada 
mazāku apdraudējumu cilvēkiem vai 
apkārtējai videi, vai
d) aizstājēja viela ir viena piegādātāja 
rokās.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir rast kompromisu ar Padomi attiecībā uz aizstāšanas jautājumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle + Amalia Sartori

Grozījums Nr. 200
37.A PANTS (jauns)

MVU obligātās informācijas paziņošanas 
procedūra



AM\629993LV.doc PE 378.589v01-00 104/109

LV                          Ārējais tulkojums

1. Ja pakārtotais lietotājs ir MVU 3. panta 
34. punkta nozīmē, piemēro 37. pantā 
paredzēto paziņošanas procedūru, izņemot 
minētā panta 2. punkta f) apakšpunktu un 
3., 4. un 5. punktu.
2. Turpmākus detalizētākus izmēģinājumus 
ar mugurkaulniekiem un 
bezmugurkaulniekiem, kas var izrādīties 
vajadzīgi pēc Aģentūras novērtējuma, 
Aģentūra, ja iespējams, meklē no esošajiem 
izmēģinājumiem.
3. Ja iepriekšējā punktā minētie 
izmēģinājumi vēl nepastāv, Aģentūra uzdod 
izmēģinājumus veikt dalībvalstij, kurā 
atrodas attiecīgā MVU galvenais birojs. 
Rezultātus, kas ir noderīgi drošības 
novērtējumam, pēc izmēģinājumu 
pabeigšanas paziņo attiecīgajam MVU.
4. Aģentūra, tiklīdz iespējams, informē 
pieteikuma iesniedzēju (MVU) un 
dalībvalsti, kurā atrodas tā galvenais birojs, 
vai izmēģinājumu rezultāti ir negatīvi, lai 
apturētu tās vielas lietošanu, kurai veic 
izmēģinājumus. 
5. Pakārtotajam lietotājam MVU 
informācija, kas sniegta saskaņā ar 
1. punktu, ir jāatjaunina, tiklīdz 
informācijā notiek jebkādas izmaiņas.
6. Pakārtotais lietotājs MVU Aģentūrai 
formātā, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 
108. pantu, ziņo, vai viņa vielas 
klasifikācija atšķiras no viņa piegādātāja 
klasifikācijas.
7. Ziņojumu sniegšana saskaņā ar 1. līdz 
6. punktu nav vajadzīga par vielu tīrā veidā 
vai tās preparātu, ko pakārtotais lietotājs 
MVU lieto apjomos, kas ir mazāki par 
vienu tonnu gadā.

Or. en

Pamatojums

Īpašā procedūra MVU ļauj aizsargāt viņu rūpnieciskos noslēpumus attiecībā uz ķīmisko vielu 
īpašiem lietošanas veidiem; piešķirot īpašu lomu Aģentūrai, tiek ierobežoti nevajadzīgi 
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izmēģinājumi. (Doyle)

Grozījumu iesniedza Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 201
39. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra izskata jebkuru reģistrācijas 
pieteikumā vai pakārtota lietotāja ziņojumā 
izklāstīto priekšlikumu sniegt IX un 
X pielikumā konkretizēto informāciju par 
vielu. Prioritāri būtu jāreģistrē tādas vielas, 
kam ir vai var būt PBT, vPvB
sensibilizatīvas un/vai kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvai 
funkcijai (CMR) īpašības, vai vielas, kas 
klasificētas kā bīstamas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vairāk nekā 100 tonnu apjomā, 
ar lietošanas veidiem, kas rada plašu un 
izkliedētu iedarbību.

1. Aģentūra izskata jebkuru reģistrācijas 
pieteikumā vai pakārtota lietotāja ziņojumā 
izklāstīto priekšlikumu sniegt VII līdz
X pielikumā konkretizēto informāciju, kas 
ietver izmēģinājumus ar dzīvniekiem, par 
vielu. Prioritāri būtu jāreģistrē tādas vielas, 
kam ir vai var būt PBT, vPvB
sensibilizatīvas un/vai kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvai 
funkcijai (CMR) īpašības, vai vielas, kas 
klasificētas kā bīstamas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vairāk nekā 100 tonnu apjomā, 
ar lietošanas veidiem, kas rada plašu un 
izkliedētu iedarbību.

Or. en

Pamatojums

Tādu izmēģinājumu veicināšana, kuros neizmanto dzīvniekus. Pirmajā lasījumā pieņemtais 
grozījums Nr. 175 ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem notiek tikai 
tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. (Davies)

Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un lai rūpniecībai, jo īpaši MVU, samazinātu 
izdevumus, kā arī tāpēc, ka informācija, kas iegūt izmēģinājumos ar dzīvniekiem, jāsniedz 
tikai tad, ja tā ir vajadzīga vielas drošības novērtējumam, Aģentūrai būtu jāizskata arī visi 
priekšlikumi par izmēģinājumiem, lai iegūtu informāciju, kas norādīta VII un VIII pielikumā. 
Pirmā lasījuma grozījums Nr. 175. (Brepoels + Lucas & citi)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 202
39. PANTA 2. PUNKTA IEVADDAĻA

2. Izmantojot 1. punktā paredzēto 2. Izmantojot 1., 1.a un 1.b punktā paredzēto 
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izskatīšanu, Aģentūra sagatavo vienu šādu 
lēmumu, un to pieņem saskaņā ar 49. un 
50. pantā izklāstīto procedūru:

izskatīšanu, Aģentūra sagatavo vienu šādu 
lēmumu, un to pieņem saskaņā ar 49. un 
50. pantā izklāstīto procedūru:

Or. en

(Komisijas teksta jauns formulējums)

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību referenta grozījumiem Nr. 22 un Nr. 23.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Grozījums Nr. 203
40. PANTA 4. PUNKTS

4. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai papildu 
informāciju paredzētajā termiņā.

4. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai papildu 
informāciju saprātīgā termiņā, ko nosaka 
Aģentūra. Šis termiņš nevar pārsniegt sešus 
mēnešus. Aģentūra atsauc reģistrācijas 
numuru, ja reģistrētājs noteiktajā termiņā 
neiesniedz vajadzīgo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Padome nav noteikusi skaidru termiņu informācijas iesniegšanai, kā Parlaments ierosināja 
grozījumā Nr. 180. (Hegyi & citi + Tzampazi + Krupa)

Ir iespējams, ka reģistrētājs ir pabeidzis 20. pantā paredzēto pilnīga pieteikuma pārbaudi, bet 
informācijas prasības var tomēr nebūt izpildītas. Informācijas prasību neievērošanai jābūt 
skaidrām sekām. Reģistrētājiem būtu jābūt ne vairāk kā vienai iespējai lielākais sešu mēnešu 
laikā labot nepilnīgus reģistrācijas iesniegumus. Tas nodrošinātu labu kvalitāti un novērstu 
nebeidzamus strīdus starp iestādēm un reģistrētājiem. Šis formulējums atbilst 20. panta 
noteikumiem par pilnīga pieteikuma pārbaudi. (Schlyter & citi)
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 204
40. PANTA 7. PUNKTS

7. Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, var 
pieņemt lēmumu mainīt izvēlētās 
dokumentācijas daudzumu un grozīt vai 
ietvert papildu kritērijus 5. punktā saskaņā ar 
132. panta 3. punktā minēto procedūru.

7. Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, var 
pieņemt lēmumu mainīt izvēlētās 
dokumentācijas daudzumu un grozīt vai 
ietvert papildu kritērijus 5. punktā saskaņā ar 
132. panta 3.a punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un 
jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar 
pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt 
tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 205
42. PANTA 2. PUNKTA A) UN B) APAKŠPUNKTS

a) līdz … – visiem reģistrācijas 
pieteikumiem, ko saņem līdz … un kuros ir 
testēšanas priekšlikumi, lai ievērotu IX un 
X pielikumā paredzētās informācijas 
prasības;

a) līdz … – visiem reģistrācijas 
pieteikumiem, ko saņem līdz … un kuros ir 
testēšanas priekšlikumi, lai ievērotu VII līdz 
X pielikumā paredzētās informācijas 
prasības;

b) līdz … – visiem reģistrācijas 
pieteikumiem, ko līdz … un kuros ir 
testēšanas priekšlikumi, lai ievērotu tikai 
IX pielikumā paredzētās informācijas 
prasības;

b) līdz … – visiem reģistrācijas 
pieteikumiem, ko līdz … un kuros ir 
testēšanas priekšlikumi, lai ievērotu VII līdz 
IX pielikumā paredzētās informācijas 
prasības;

Or. en

(Grozījums Nr. 186 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar šo pašu autoru grozījumu 39. panta 1. punktam. Lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem un lai rūpniecībai, jo īpaši MVU, samazinātu izdevumus, kā arī tāpēc, ka 
informācija, kas iegūt izmēģinājumos ar dzīvniekiem, jāsniedz tikai tad, ja tā ir vajadzīga 
vielas drošības novērtējumam, Aģentūrai būtu jāizskata arī visi priekšlikumi par 
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izmēģinājumiem, lai iegūtu informāciju, kas norādīta VII un VIII pielikumā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 206
46. PANTA 2. PUNKTS

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
prasībām sniegt papildu informāciju, 
Aģentūra pārrauga saskaņā ar 45. pantu 
sagatavotos lēmumu projektus un izstrādā 
kritērijus, un nosaka prioritātes. Vajadzības 
gadījumā saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru paredz īstenošanas 
pasākumus.

2. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju 
prasībām sniegt papildu informāciju, 
Aģentūra pārrauga saskaņā ar 45. pantu 
sagatavotos lēmumu projektus un izstrādā 
kritērijus, un nosaka prioritātes. Vajadzības 
gadījumā saskaņā ar 132. panta 3.a punktā 
paredzēto procedūru paredz īstenošanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai teksts atbilstu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem, un 
jo īpaši lai parasto „regulatīvās komitejas” procedūru aizstātu ar „regulatīvo komiteju ar 
pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārējas nozīmes pasākumi, kuru mērķis ir grozīt 
tiesību akta projekta nebūtiskus elementus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 207
49. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra visus saskaņā ar 39., 40. vai 
45. pantu sagatavotus lēmumu projektus 
dara zināmus attiecīgam(iem) 
reģistrētājam(iem) vai pakārtotam(iem) 
lietotājam(iem), un dara viņiem zināmas 
tiesības iesniegt komentārus 30 dienās pēc 
lēmuma projekta saņemšanas. Ja ieinteresēts 
reģistrētājs(i) vai pakārtots(i) lietotājs(i) 
vēlas izteikt komentārus, viņš(i) tos sniedz 
Aģentūrai. Aģentūra savukārt uzreiz informē 
kompetento iestādi par komentāru 
iesniegšanu. Kompetentā iestāde 
(lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
45. pantu) un Aģentūra (lēmumiem, kas 

1. Aģentūra visus saskaņā ar 39., 40. vai 
45. pantu sagatavotus lēmumu projektus 
kopā ar jebkādām ieinteresēto personu un 
Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas 
centra (ECVAM) piezīmēm dara zināmus 
attiecīgam(iem) reģistrētājam(iem) vai 
pakārtotam(iem) lietotājam(iem), un dara 
viņiem zināmas tiesības iesniegt komentārus 
30 dienās pēc lēmuma projekta saņemšanas. 
Ja ieinteresēts reģistrētājs(i) vai pakārtots(i) 
lietotājs(i) vēlas izteikt komentārus, viņš(i) 
tos sniedz Aģentūrai. Aģentūra savukārt 
uzreiz informē kompetento iestādi par 
komentāru iesniegšanu. Kompetentā iestāde 
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pieņemti saskaņā ar 39. un 40. pantu) ņem 
vērā visus saņemtos komentārus, un var 
attiecīgi grozīt lēmuma projektu.

(lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
45. pantu) un Aģentūra (lēmumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 39. un 40. pantu) ņem 
vērā visus saņemtos komentārus, un var 
attiecīgi grozīt lēmuma projektu.

Or. en

(Grozījums Nr. 206 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Pārredzamības apsvērumu dēļ ir jāpublicē ari ECVAM un citu ieinteresēto personu piezīmes. 
(Lucas & citi)

EP grozījums Nr. 206 – pirmais lasījums. Saistīts ar 39. panta 1., 1.a un 2. punkta 
grozījumiem. (Brepoels & Wijkman)


