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Regula, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, un groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 1999/45/EK un Komisijas 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 Chris Davies, Lena Ek un Urszula Krupa, un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 208
54. PANTS

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot to, ka to vielu radītie riski, kas 
saistītas ar ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi 
kontrolēti vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar 
piemērotām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt to, ka vielas, 
kas rada ļoti lielas bažas, tiek aizstātas ar 
drošākām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām, ja tas ir iespējams. Ja šādas 
alternatīvas ir iespējamas un ja labums 
sabiedrībai ir lielāks kā riski, kas saistīti ar 
šādu vielu izmantošanu, šīs sadaļas mērķis 
ir nodrošināt to, ka vielas, kas rada ļoti 
lielas bažas, tiek pienācīgi kontrolētas un 
ka tiek veicinātas alternatīvas. Tās 
noteikumu pamatā ir piesardzības princips.

Or. en
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(Grozījums Nr. 214 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Licencēšanas mērķis ir nodrošināt cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzību. 
(C. Davies & L. Ek)

Licencēšanas mērķis ir nodrošināt cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzību. Eiropas 
Parlamenta 214. grozījums ir iesniegts atkārtotai apspriešanai. (U. Krupa)

Ir jāsvītro uzsvars uz iekšējā tirgus vajadzībām. REACH regula jau satur pantu par brīvu 
kustību (128. pants), un tās pamatā ir Līgumā noteiktā iekšējā tirgus juridiskā bāze. Šī 
konkrētā sadaļa ir par to, vai ļaut izmantot ķimikālijas, kuru kaitīgums ir zināms, ievērojot 
konkrētus nosacījumus. Piesardzības princips ir minēts REACH regulas vispārīgos 
noteikumos, bet ir īpaši svarīgi iekļaut šo principu noteikumos par licencēšanu. (G. Sacconi)

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 209
55. PANTA 4. PUNKTS 

1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

a) lietojumi augu aizsardzības produktos 
Direktīvas 91/414/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

a) lietojumi augu aizsardzības produktos 
Direktīvas 91/414/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

a) lietojumi biocīdos produktos 
Direktīvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros,

a) lietojumi biocīdos produktos 
Direktīvas 98/8/EK darbības sfēras ietvaros,

(c) lietojums kā automašīnu degvielas, uz 
ko attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 13. oktobra 
Direktīva 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna 
un dīzeļdegvielu kvalitāti;
(d) lietojumi kā degvielas mobilās vai 
stacionārās minerāleļļu produktu 
degkamerās un lietojums kā degvielas 
slēgtās sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuztur minimāls atbrīvojumu daudzums, lai nepieļautu tirgus izkropļojumus starp 
dažādiem materiāliem un ļautu identificēt ķimikālijas, kas rada ļoti lielas bažas, un to 
drošākās alternatīvas.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 210
55. PANTA 4. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) rūdu un koncentrātu kā dabīgi 
pieejamu izejmateriālu, kas citādi netiek 
pārdoti plašam sabiedrības lokam, lietojumi 
apstrādes iekārtās, kas iekļautas 
direktīvas 96/61/EK darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

To lielākā daļa satur nelielu daudzumu dabīgu vielu, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reproduktīvajai funkcijai, un tāpēc uz tām attiecas licencēšana. Šādas vielas 
izmanto tikai kā izejvielas rūpnīcās ar atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar labākajām 
pieejamajām metodēm (Direktīva 96/61/CE), kā arī likumdošanu par darbinieku un 
apkārtējās vides aizsardzību; uz produktiem un notekūdeņiem attiecas REACH un 
likumdošana par atkritumiem. Radušies riski ir pareizi kontrolēti: saskaņā ar 57. panta 
2. punktu tiks garantēti atbrīvojumi. Sastāva mainīguma dēļ šis grozījums novērš tūkstošu 
nederīgu failu izmantojumu (sistēmas pārslodze) un garantē realizējamību..

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar 
Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 211
55. PANTA 4. PUNKTA DB) APAKŠPUNKTS (jauns)

db) izmantojums kā vielas baterijās un 
akumulatoros direktīvas [2006/xx/EK] 
darbības jomā;

Or. en

Pamatojums

Tikko pieņemtā direktīva par baterijām un akumulatoriem īpaši nosaka stingrus vielu 
lietojuma ierobežojumus projektēšanā un ražošanā un ražotājiem uzliek atbildību par 
atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi. Turklāt vielas, ko izmanto baterijās un kas 
varētu potenciāli kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai, jau ir pakļautas riska 
novērtējumiem un tādā veidā izturējušas REACH regulā paredzētās pilnīgās un stingrās 
pārbaudes.

Lai novērstu dubultas likumdošanas un administratīvā sloga veidošanos, vielām, ko izmanto 
baterijās un uz kurām attiecas bateriju direktīva, ir jāpiemēro licencēšanas atbrīvojumi.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 212
55. PANTA 5. PUNKTS

5. To vielu gadījumā, kas pakļautas 
licencēšanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 
56. panta a), b un c) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem, vai tādēļ, ka tās 
identificētas saskaņā ar 56. panta f) 
apakšpunktu vienīgi tā iemesla dēļ, ka tās 
rada cilvēku veselības apdraudējumu, šī 
panta 1. un 2. punkts neattiecas uz šādiem 
lietojumiem:

svītrots

a) lietojumi kosmētikas produktos 
Direktīvas 76/768/EEK darbības sfēras 
ietvaros;
b) lietojumi pārtikas saskares materiālos 
Direktīvas (EK) 1935/2004 darbības sfēras 
ietvaros.

Or. en

(Grozījums Nr. 471/daļēji pārskatīts – pirmais lasījums)

Pamatojums

Licencēšanas darbības jomai nedrīkst piemērot nekādus ierobežojumus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 213
55. A PANTS (jauns)

 55. a pants
Licencēšanai pakļauto vielu saraksts
Vielas, par kurām zināms, ka tās atbilst 
56. panta kritērijiem, līdz licencēšanas 
procedūrai ir uzskaitītas XIV a pielikumā. 
Tiklīdz ir uzsākta licencēšanas procedūra, 
vielas ir uzskaitītas XIV b pielikumā 
saskaņā ar 57. panta 1. punktā noteikto 
procedūru.
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Or. en

(Amendment 215 - first reading)

Pamatojums

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 214
56. PANTA NOSAUKUMS UN IEVADDAĻA

XIV pielikumā iekļaujamās vielas XIV a pielikumā iekļaujamās vielas
Šādas vielas var iekļaut XIV pielikumā 
saskaņā ar 57. pantā paredzēto procedūru:

Neskarot esošos vai turpmākos 
ierobežojumus, XIV a pielikumā ir iekļautas 
šādas vielas saskaņā ar 58. pantā paredzēto 
procedūru:

Or. en

(Grozījums Nr. 216 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Daļēji saistīts ar jaunā 55. a panta grozījumiem.

Ņemot vērā kandidātu saraksta iesniegšanu, ir jāgroza sarakstos iekļaušanas procedūra. 
(G. Sacconi)

Saistīts ar 55. a panta (jauns) grozījumu.

Ja rodas jauna zinātniska informācija, kas norāda uz plašāku pasākumu vajadzību, lai vairāk 
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ierobežotu vielu tirgū, tad varas iestādēm ir jābūt pieejamam ierobežojumu noteikšanas 
procesam. Attiecīgā Eiropas Parlamenta 216. grozījuma daļa ir iesniegta atkārtotai 
apspriešanai. (U. Krupa un C. Davies)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle un Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 215
56. PANTA f) PUNKTS 

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un 
neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai 
apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo 
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 58. pantā noteikto 
procedūru.

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas ir līdzvērtīga to 
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 58. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

(Amendment 217 - first reading)

Pamatojums

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 216
56. PANTA F) PUNKTS 

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un 
neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai 
apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo 
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 58. pantā noteikto 
procedūru.

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) un 
e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un 
kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu un 
neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem vai 
apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai pārējo 
vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) – e) 
apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu pēc 
gadījuma saskaņā ar 58. pantā noteikto 
procedūru.

Kad REACH regula stājas spēkā, šāda tipa 
vielām Komisija sagatavo metodisku 
līdzekli, kurā ir norādīti noteikšanas 
kritēriji šīm vielām, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā.

Or. es

Pamatojums

Nodrošināt to, ka vielas, kas atbilst dažiem, bet ne visiem noturīgu, bioakumulējošu un 
toksisku (PBT) vielu kritērijiem, saskaņā ar REACH regulu var klasificēt kā ķīmiskas vielas, 
kas rada līdzīgas bažas – jautājums, kas pašreizējā formulējumā ir neskaidrs.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 217
56. PANTA FA) APAKŠPUNKTS (jauns)

fa) nanodaļiņas.

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā grozīto 2006. gada 
10. marta Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) atzinumu un pārskatu „Toxic Potential of Materials at the Nanolevel” 

(„Materiālu toksiskais potenciāls nanolīmenī”), kas 2006. gada 3. februārī publicēts žurnālā 
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„Science”)

Pamatojums

Saskaņā ar žurnālu „Science”, ļoti mazais nanomateriālu lielums var mainīt fizioķīmiskās 
īpašības un radīt paaugstinātas uzņemšanas un mijiedarbības iespējamību ar bioloģiskiem 
audiem. Šī kombinācija var radīt nevēlamas bioloģiskas sekas dzīvās šūnās, kas citādi nebūtu 
iespējams ar tādu pat materiālu lielākā formā. Saskaņā ar SCENIHR informācija par 
nanodaļiņu bioloģisko pārveidošanos (piemēram, izplatīšanos, uzkrāšanos, vielmaiņu un 
orgāniem specifisko toksicitāti) vēl joprojām ir minimāla. Tāpēc nanodaļiņas ir jālicencē.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 218
56. PANTA FA) APAKŠPUNKTS (jauns)

fa) vielas, kas ir tabakas produktiem 
pievienotas sastāvdaļas 
direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto 
sponsordarbību 2. panta 1. un 5. punkta 
izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 218. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 219
57. PANTA NOSAUKUMS UN 1. PUNKTS, IEVADDAĻA

Vielu iekļaušana XIV pielikumā

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 56. pantā, iekļaušanu 
XIV pielikumā, šādu lēmumu pieņem 
saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru.  Attiecībā uz katru vielu precizē:

Vielu iekļaušana XIV(b) pielikumā

1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 56. pantā, iekļaušanu 
XIV(b) pielikumā, šādu lēmumu pieņem 
saskaņā ar 132. panta 3.a apakšpunktā
paredzēto procedūru. Attiecībā uz katru 
vielu precizē:
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Or. en

(Grozījums Nr. 219 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Pēc saraksta izveides ar vielām, kas pieteiktas licencēšanai, pielikums XIV kļūst par XIV b.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa un Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 220
57. PANTA NOSAUKUMS UN 1. PUNKTS, IEVADDAĻA

Vielu iekļaušana XIV pielikumā
1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 56. pantā, iekļaušanu 
XIV pielikumā, šādu lēmumu pieņem 
saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru.  Attiecībā uz katru vielu precizē:

Inclusion of substances in Annex XIV(b)
1. Kad vien ir pieņemts lēmums par vielu, 
kas minētas 56. pantā, iekļaušanu 
XIV(b) pielikumā, šādu lēmumu pieņem 
saskaņā ar 132. panta 3. punktā paredzēto 
procedūru. Attiecībā uz katru vielu precizē:

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 55.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 221
57. PANTA 1. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 ba) jebkādi ierobežojumi saskaņā ar 
67. pantu;

Or. en

(Grozījums Nr. 220 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Ir svarīgi jebkādus ražošanas, izmantošanas un/vai tirgū laišanas ierobežojumus minēt 
lēmumā par šādu vielu iekļaušanu pielikumā XIV b.
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Chris Davies

Grozījums Nr. 222
57. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) noteiktu lietojumu pārskatīšanas periodi, 
ja tas ir vietā,

d) pārskatīšanas periodi, kas nedrīkst 
pārsniegt 5 gadus, visiem lietojumiem,

Or. en

(Amendment 221 - first reading)

Pamatojums

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 223
57. PANTA 2. PUNKTS

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu 
kategorijas var atbrīvot no licencēšanas 
prasības, ja, balstoties uz spēkā esošiem 
konkrētiem Kopienas tiesību aktiem, kas 
uzliek obligātu standartu prasības cilvēku 
veselības un dabas aizsardzības ziņā, 
apdraudējumu pareizi kontrolē.  Nosakot 
atbrīvojumus, jo īpaši ņem vērā cilvēku 
veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumu, to samērojot ar vielas 
īpašībām, piemēram, ja tās fiziskā forma 
maina kaitējumu.

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu 
kategorijas var atbrīvot no licencēšanas 
prasības. Nosakot atbrīvojumus, jo īpaši 
ņem vērā šādus aspektus:
a) spēkā esoši konkrēti Kopienas tiesību 
akti, kas uzliek obligātu standartu prasības 
cilvēku veselības un dabas aizsardzības ziņā, 
piemēram, saistošiem iedarbības 
robežlielumiem darbavietā, emisijas 
ierobežojumiem utt., ar nosacījumu, ka
risku pareizi kontrolē;
b) esošas juridiskās saistības, lai veiktu 
atbilstīgus tehniskos un vadības 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
visiem attiecīgajiem veselības, drošības un 
vides standartiem attiecībā uz vielas 
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lietojumu.
Atbrīvojumus var piešķirt atkarībā no 
apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 224
57. PANTA 2. PUNKTS

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu 
kategorijas var atbrīvot no licencēšanas 
prasības, ja, balstoties uz spēkā esošiem 
konkrētiem Kopienas tiesību aktiem, kas 
uzliek obligātu standartu prasības cilvēku 
veselības un dabas aizsardzības ziņā, 
apdraudējumu pareizi kontrolē.  Nosakot 
atbrīvojumus, jo īpaši ņem vērā cilvēku 
veselības un apkārtējās vides apdraudējumu, 
to samērojot ar vielas īpašībām, piemēram, 
ja tās fiziskā forma maina kaitējumu.

2. Lietošanas veidus vai lietošanas veidu 
kategorijas var atbrīvot no licencēšanas 
prasības, ja, balstoties uz spēkā esošiem 
konkrētiem Kopienas tiesību aktiem, kas 
uzliek obligātu standartu prasības cilvēku 
veselības, sabiedrības drošības un dabas 
aizsardzības ziņā, apdraudējumu pareizi 
kontrolē. Nosakot atbrīvojumus, jo īpaši 
ņem vērā cilvēku veselības, sabiedrības 
drošības un apkārtējās vides apdraudējumu, 
to samērojot ar vielas īpašībām, piemēram, 
ja tās fiziskā forma maina kaitējumu.

Or. en

Pamatojums

REACH regulas ieviešana nedrīkst ierobežot aeronautikas sektora atbilstību civilās aviācijas 
drošības un sertificēšanas prasībām un standartiem, kas noteikti starptautiskā (ICAO –
Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) vai Kopienas līmenī(Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūra – EASA). Varbūt ir jāatbrīvo dažas vielas no licencēšanas, jo to fizikāli ķīmiskās 
īpašības ir būtiskas, lai tās atbilstu starptautiskām un Kopienas drošības un sertificēšanas 
prasībām un standartiem, jo īpaši saistībā ar lidojumderīguma un pasažieru drošības 
prasībām civilās aviācijas jomā, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1592/2002.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 225
57. PANTA 2. A PUNKTS (jauns)
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2. a Šādus atbrīvojumus nepiešķir 
lietojumiem vai vielu lietojumu kategoriju 
lietojumiem, kas minēti 56. pantā un kas ir 
tabakas produktiem pievienotas sastāvdaļas 
Direktīvas Nr. 2001/37/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto 
sponsordarbību 2. panta 1. un 5. punkta 
izpratnē, neraugoties uz minētās direktīvas 
12. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pirmajā lasījumā pieņemtajam grozījumam Nr. 222 ar pielāgošanu pantu numuru 
maiņai kopējā nostājā salīdzinājumā ar oriģinālo Eiropas Komisijas sagatavoto tekstu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 226
57. PANTA 3. PUNKTS, IEVADDAĻA

3. Pirms pieņemt lēmumu par vielu 
iekļaušanu XIV pielikumā Aģentūra, ņemot 
vērā Dalībvalstu komitejas viedokli, iesaka, 
kādas prioritāras vielas jāiekļauj tajā, katrai 
vielai norādot 1. punktā paredzētās pozīcijas. 
Parasti prioritāti piešķir vielām:

3. Aģentūra iesaka prioritārās vielas pārcelt 
no pielikuma XIV(a) uz pielikumu XIV(b), 
katrai vielai norādot 1. punktā paredzētās 
pozīcijas. Parasti prioritāti piešķir vielām:

Or. en

(Grozījums Nr. 223 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Pēc saraksta izveides ar vielām, kas pieteiktas licencēšanai, pielikums XIV kļūst par XIV b.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 227
57. PANTA 3. PUNKTS, IEVADDAĻA

3. Pirms pieņemt lēmumu par vielu 3. Pirms pieņemt lēmumu pārcelt vielas no 
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iekļaušanu XIV pielikumā Aģentūra, ņemot 
vērā Dalībvalstu komitejas viedokli, iesaka, 
kādas prioritāras vielas jāiekļauj tajā, katrai 
vielai norādot 1. punktā paredzētās pozīcijas. 
Parasti prioritāti piešķir vielām:

pielikuma XIV(a) uz pielikumu XIV(b)
Aģentūra, ņemot vērā Dalībvalstu komitejas 
viedokli, iesaka, kādas prioritāras vielas 
jāiekļauj tajā, katrai vielai norādot 1. punktā 
paredzētās pozīcijas. Parasti prioritāti piešķir 
vielām:

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 55. a panta (jauns) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 228
57. PANTA 3. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ba) nanodaļiņu formā; vai

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā grozīto 2006. gada 
10. marta Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 

(SCENIHR) atzinumu)

Pamatojums

Saskaņā ar SCENIHR plaša spektra nanomēroga materiālus un funkcionālās nanomēroga 
virsmas izmanto patēriņa precēs, tostarp kosmētikā, pretiedeguma krēmos, šķiedrās un 
tekstilizstrādājumos, krāsvielās, pildvielās, krāsās, emulsijās un koloīdos. Ņemot vērā, 
pirmkārt, ļoti satraucošo nanodaļiņu kaitīgo ietekmi, otrkārt, to plaši izplatīto lietojumu 
patēriņa precēs un, treškārt, minimālās zināšanas par nanodaļiņu bioloģisko pārveidošanos, 
tās ir jāizvirza kā prioritāras REACH licencēšanas sistēmā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 229
57. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) vielām lielos apjomos. c) vielām lielos apjomos; vai

Or. en
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Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 224.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 230
57. PANTA 3. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 ca) vielām, kas ir tabakas produktiem 
pievienotas sastāvdaļas 
Direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto 
sponsordarbību 2. panta 1. un 5. punkta 
izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 225.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 231
57. PANTA 4. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

4. Pirms Aģentūra nosūta Komisijai 
ieteikumu, tā dara to atklātībā pieejamu savā 
interneta vietnē, skaidri norādot publikācijas 
datumu, ievērojot 117. un 118. pantu par 
pieeju informācijai. Aģentūra aicina visas 
ieinteresētās puses iesniegt komentārus trīs 
mēnešos pēc publikācijas, jo īpaši par 
lietošanas veidiem, kas būtu jāatbrīvo no 
licencēšanas prasības.

4. Pirms Aģentūra nosūta Komisijai 
ieteikumu, tā dara to atklātībā pieejamu savā 
interneta vietnē, skaidri norādot publikācijas 
datumu. Aģentūra aicina visas ieinteresētās 
puses iesniegt komentārus trīs mēnešos pēc 
publikācijas, jo īpaši par šādām tēmām:
a) 56. panta d), e) un f) punktos minēto 
kritēriju izpildi;
b) lietošanas veidiem, kas būtu jāatbrīvo no 
licencēšanas prasības.

Or. en
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Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman un Chris Davies, Lena Ek 
un Urszula Krupa, un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 232
57. PANTA 5. PUNKTS

5. Saskaņā ar 6. punktu, pēc vielas 
iekļaušanas XIV pielikumā uz to neattiecina 
jaunus ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā 
ieskicēto procedūru, kas attiecas uz tiem 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumiem, ko rada saistībā ar vielas, 
tās preparāta vai izstrādājuma lietošanas 
veidu, un kuri izriet no tai raksturīgām 
XIV pielikumā norādītām īpašībām.

5. Saskaņā ar 6. punktu, pēc vielas 
iekļaušanas XIV pielikumā uz to neattiecina 
jaunus ierobežojumus saskaņā ar VIII sadaļā 
ieskicēto procedūru, kas attiecas uz tiem 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
apdraudējumiem, ko rada saistībā ar vielas, 
tās preparāta vai izstrādājuma lietošanas 
veidu, un kuri izriet no tai raksturīgām
XIV pielikumā norādītām īpašībām, izņemot 
gadījumu, kad Aģentūrai iesniedz 
zinātnisku informāciju, kas pierāda 
nepieciešamību veikt steidzamus 
pasākumus tālākai vielas ierobežošanai.

Or. en

Pamatojums

Ja rodas jauna zinātniska informācija, kas norāda uz plašāku pasākumu vajadzību, lai vairāk 
ierobežotu vielu tirgū, tad varas iestādēm ir jābūt pieejamam ierobežojumu noteikšanas 
procesam. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 226 ir iesniegts atkārtotai apspriešanai. 
(E. Hennicot un A. Wijkman, C. Davies, U. Krupa)

Ir vajadzīgs mehānisms, lai kontrolētu tos uzskaitīto vielu lietojumus, kas ir atbrīvoti no 
licencēšanas – Komisijas teksts atņems jebkādas „citu” ierobežojumu kontroles iespējas. 
Grozījums Nr. 226 – pirmais lasījums. (G. Sacconi)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 233
57. PANTA 8. PUNKTS

8. Vielas, kas jaunas informācijas dēļ vairs 
neatbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, 
svītro no XIV pielikuma saskaņā ar 132. 

8. Vielas, kas jaunas informācijas dēļ vairs 
neatbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, 
svītro no XIV pielikuma saskaņā ar 132. 
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panta 3. punktā minēto procedūru. panta 3.a apakšpunktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikums un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 234
58. PANTS, NOSAUKUMS

Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana 
un iekļaušana pielikumā XIV(a)

Or. en

(Grozījums Nr. 227 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 56. panta grozījumu.
Lai palielinātu pārredzamību, stimulētu pakārtotu lietotāju brīvprātīgus pasākumus un 
jaunievedumus drošāku alternatīvu izstrādei, visas vielas, kas atbilst kritērijiem kā vielas, kas 
rada ļoti lielas bažas, ir nekavējoties jāpievieno licencēšanas kandidātu sarakstam 
(pielikumam XIV(a)). Vielas, par kurām jau zināms, ka tās atbilst šiem kritērijiem, ir jāiekļauj
tiešā veidā. Attiecībā uz vielām, kas vēl ir jāidentificē, ir jāievieš to pievienošanas procedūra.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 235
58. PANTA -1. PUNKTS 

-1. 56. panta a), b) un c) punktos minētās 
vielas iekļauj pielikumā XIV(a).

Or. en
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(Grozījums Nr. 228 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai, ir 
nekavējoties jāiekļauj licencēšanas kandidātu sarakstā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 236
58. PANTA 1. PUNKTS

1. Šā panta 2. līdz 10. punktā izklāstīto
procedūru piemēro, lai apzinātu vielas, kas 
atbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, un 
sastādītu sarakstu vielām, ko ar laiku 
iekļaut XIV pielikumā.  Aģentūra šajā 
sarakstā uzskaita vielas, uz ko attiecas tās 
darba programma saskaņā ar 82. panta 
3. punkta e) apakšpunktu.

1. Lai apzinātu vielas, kas minētas 56. 
panta d), e) un f) punktos, šī panta 2. līdz 
10. punktā izklāstīto procedūru piemēro 
pirms jebkādu 57. panta 3. punktā minēto 
ieteikumu piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 237
58. PANTS, NOSAUKUMS UN 1. PUNKTS

Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana Regulas 56. pantā minēto vielu apzināšana 
un iekļaušana pielikumā XIV(a)

1. Šā panta 2. līdz 10. punktā izklāstīto 
procedūru piemēro, lai apzinātu vielas, kas 
atbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, un 
sastādītu sarakstu vielām, ko ar laiku iekļaut 
XIV pielikumā.  Aģentūra šajā sarakstā 
uzskaita vielas, uz ko attiecas tās darba 
programma saskaņā ar 82. panta 3. punkta 
e) apakšpunktu.

1. Šā panta 2. līdz 10. punktā izklāstīto 
procedūru piemēro, lai apzinātu vielas, kas 
atbilst 56. pantā minētajiem kritērijiem, un 
sastādītu sarakstu vielām (XIV(a) 
pielikums), ko ar laiku iekļaut 
XIV(b) pielikumā.  Aģentūra šajā sarakstā 
uzskaita vielas, uz ko attiecas tās darba 
programma saskaņā ar 82. panta 3. punkta 
e) apakšpunktu.
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1.a) 56. panta a), b) un c) punktā minētās 
vielas iekļauj pielikumā XIV(a).

Or. en

Pamatojums

Vielu, kas rada lielas bažas, apzināšana ir jānosaka ar kvalificētu balsu vairākumu. Nav 
pareizi katrai no 25 dalībvalstīm piešķirt veto tiesības šādu vielu noteikšanā. Šis grozījums arī 
sniedz skaidru procedūru ar noteiktu termiņu ķimikāliju, kas rada ļoti lielas bažas, 
iekļaušanai XIII a pielikumā, un tādējādi palielina nozares juridisko drošību. Saistīts ar 53. a
panta (jauns) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 238
58. PANTA 8. UN 9. PUNKTS

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu 
komiteja panāk vienprātību par apzināšanu, 
Aģentūra iekļauj vielu 1. punktā minētajā 
sarakstā. Aģentūra var iekļaut vielu 
ieteikumos saskaņā ar 57. panta 3. punktu. 

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu 
komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu 
panāk vienošanos, ka viela atbilst 
licencēšanas kritērijiem un ir jāiekļauj 
XIV(b) pielikumā, Aģentūra 15 darba 
dienu laikā rekomendē Komisijai vielu 
iekļaut XIV(b) pielikumā saskaņā ar 
57. panta 3. punktu. 

9. Ja Dalībvalstu komiteja nepanāk 
vienprātību, Komisija sagatavo projektu 
priekšlikumam par vielas apzināšanu 3 
mēnešos pēc Dalībvalstu komitejas 
atzinuma saņemšanas. Galīgo lēmumu par 
vielas apzināšanu pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. punktā minēto procedūru.

9. Ja Dalībvalstu komiteja ar kvalificētu 
balsu vairākumu nepanāk vienošanos, tā 
pieņem atzinumu 30 dienās pēc nodošanas. 
Aģentūra nodod šo atzinumu Komisijai 15 
darba dienu laikā, tostarp informāciju par 
jebkādu mazākuma uzskatu komitejā, lai 
Komisija pieņemtu lēmumu.

Or. en

(Grozījums Nr. 229 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Gadījumā, ja komiteja nepanāk vienošanas, galīgo lēmumu pieņem Komisija.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 239
58. PANTA 8. UN 9. PUNKTS

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu 
komiteja panāk vienprātību par apzināšanu, 
Aģentūra iekļauj vielu 1. punktā minētajā 
sarakstā. Aģentūra var iekļaut vielu 
ieteikumos saskaņā ar 57. panta 3. punktu. 

8. Ja 30 dienās pēc nodošanas Dalībvalstu 
komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu 
panāk vienošanos, ka viela atbilst 
licencēšanas kritērijiem un ir jāiekļauj 
XIV(a) pielikumā, Aģentūra iekļauj vielu 
1. punktā minētajā sarakstā. Aģentūra var 
iekļaut vielu ieteikumos saskaņā ar 57. panta 
3. punktu.

8. a Vielas, kas ir nesen klasificētas kā 
tādas, kas atbilst 56. panta a), b) un c) 
punktu kritērijiem, un vielas, kas ir 
identificētas kā tādas, kas atbilst 56. panta 
d), e) un f) punktu kritērijiem, trīs mēnešu 
laikā iekļauj XIV(a) pielikumā.

9. Ja Dalībvalstu komiteja nepanāk 
vienprātību, Komisija sagatavo projektu 
priekšlikumam par vielas apzināšanu 3 
mēnešos pēc Dalībvalstu komitejas atzinuma 
saņemšanas.  Galīgo lēmumu par vielas 
apzināšanu pieņem saskaņā ar 132. panta 
3. punktā minēto procedūru.

9. Ja Dalībvalstu komiteja ar kvalificētu 
balsu vairākumu nepanāk vienošanos,
Komisija sagatavo projektu priekšlikumam 
par vielas apzināšanu 3 mēnešos pēc 
Dalībvalstu komitejas atzinuma saņemšanas.  
Galīgo lēmumu par vielas apzināšanu 
pieņem saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vielu, kas rada lielas bažas, apzināšana ir jānosaka ar kvalificētu balsu vairākumu. Nav 
pareizi katrai no 25 dalībvalstīm piešķirt veto tiesības šādu vielu noteikšanā. Šis grozījums arī 
sniedz skaidru procedūru ar noteiktu termiņu ķimikāliju, kas rada ļoti lielas bažas, 
iekļaušanai XIII a pielikumā, un tādējādi palielina nozares juridisko drošību. Saistīts ar 53. A 
panta (jauns) grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 240
58. PANTA 9. PUNKTS

9. Ja Dalībvalstu komiteja nepanāk 
vienprātību, Komisija sagatavo projektu 
priekšlikumam par vielas apzināšanu 3 

9. Ja Dalībvalstu komiteja nepanāk 
vienprātību, Komisija sagatavo projektu 
priekšlikumam par vielas apzināšanu 3 



AM\630161LV.doc PE 378.597v01-00 20/97 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

mēnešos pēc Dalībvalstu komitejas atzinuma 
saņemšanas.  Galīgo lēmumu par vielas 
apzināšanu pieņem saskaņā ar 132. panta 
3. punktā minēto procedūru.

mēnešos pēc Dalībvalstu komitejas atzinuma 
saņemšanas.  Galīgo lēmumu par vielas 
apzināšanu pieņem saskaņā ar 132. panta 
3. a punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi” , jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 241
58. PANTA 9. A PUNKTS (jauns)

9. a Vielas, kas ir nesen klasificētas kā 
tādas, kas atbilst 56. panta a), b) un c) 
punktu kritērijiem, un vielas, kas ir 
identificētas kā tādas, kas atbilst 56. panta 
d), e) un f) punktu kritērijiem, trīs mēnešu 
laikā iekļauj XIV(a) pielikumā.

Or. en

(Grozījums Nr. 230 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Nodrošina procedūru iekļaušanai XIV a pielikumā.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 242
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Neskarot 3. pantu, licenci piešķir, ja 
XIV pielikumā norādīto vielas raksturīgo 
īpašību dēļ vielas lietošanas veida radīto 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi pietiekami kontrolē 
saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu, un 

2. Licenci piešķir tikai tad, ja:
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apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts 
pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības 
pārskatā. Komisija ņem vērā visas 
izdalīšanās, emisiju apjomu un zudumus, 
par ko zināms lēmuma pieņemšanas laikā. 
Komisija neizskata tos apdraudējumus 
cilvēku veselībai, ko rada vielas lietošanas 
veids medicīnas ierīcē un ko reglamentē 
Padomes Direktīva 90/385/EEK 
(1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, 
Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 
14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm   vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/79/EK (1998. gada 
27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto 
in vitro diagnostikā .

a) nepastāv piemērotas alternatīvas vielas 
vai tehnoloģijas, un ir veikti pasākumi, lai 
samazinātu iedarbību, un
b) ir pierādīts, ka  sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības ir lielākas par riskiem cilvēku 
veselībai un apkārtējai videi, kas rodas no 
šīs vielas lietojuma, un
c) XIV(a) pielikumā norādīto vielas 
raksturīgo īpašību dēļ vielas lietošanas 
veida radīto apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi pietiekami 
kontrolē saskaņā ar I pielikuma 6. iedaļu, 
un apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts 
pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības 
pārskatā. 
Komisija ņem vērā visas izdalīšanās, 
emisiju apjomu un zudumus, par ko zināms 
lēmuma pieņemšanas laikā.

Or. en

(Pārskatīts grozījums Nr. 232 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 54. panta grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle un Chris Davies, Lena Ek un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 243
59. PANTA 2. PUNKTS

2. Neskarot 3. pantu, licenci piešķir, ja 
XIV pielikumā norādīto vielas raksturīgo 
īpašību dēļ vielas lietošanas veida radīto 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi pietiekami kontrolē 
saskaņā ar I pielikuma 6.4. iedaļu, un 
apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts 
pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības 
pārskatā. Komisija ņem vērā visas 
izdalīšanās, emisiju apjomu un zudumus, 
par ko zināms lēmuma pieņemšanas laikā. 

2. Licenci piešķir tikai tad, ja:

Komisija neizskata tos apdraudējumus 
cilvēku veselībai, ko rada vielas lietošanas 
veids medicīnas ierīcē un ko reglamentē 
Padomes Direktīva 90/385/EEK 
(1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, 
Padomes Direktīva 93/42/EEK (1993. gada 
14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/79/EK (1998. gada 
27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto 
in vitro diagnostikā.

a) nepastāv piemērotas alternatīvas vielas 
vai tehnoloģijas, un ir veikti pasākumi, lai 
samazinātu iedarbību, un
b) ir pierādīts, ka sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības ir lielākas par riskiem cilvēku 
veselībai un apkārtējai videi, kas rodas no 
šīs vielas lietojuma, un
c)  XIV(a) pielikumā norādīto vielas 
raksturīgo īpašību dēļ vielas lietošanas 
veida radīto apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi pietiekami 
kontrolē saskaņā ar I pielikuma 6. iedaļu, 
un apdraudējums ir tāds, kā dokumentēts 
pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības 
pārskatā. 
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Or. en

Pamatojums

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 244
59. PANTA 3. PUNKTS

3. Šā panta 2. punktu nepiemēro: svītrots
a) vielām, kas atbilst 56. panta a), b), c) un 
f) punktā ietvertajiem kritērijiem, un kurām 
nevar noteikt robežlielumu saskaņā ar 
I pielikuma 6.4. iedaļu;
b) vielām, kas atbilst 56. panta d) un e) 
apakšpunktā ietvertajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Svītro jaunu kopējās nostājas noteikumu, jo vielu, kas rada lielas bažas, licencēšanai ir 
jāizmanto viena atsevišķa procedūra.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 245
59. PANTA 3. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ba) vielām, kas atbilst Komisijas norādēs
noteiktajiem kritērijiem, kas minēti 
56. panta f) punktā.
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Or. es

Pamatojums

Atbilst iepriekšējam grozījumam ar mērķi nodrošināt to, ka vielas, kas atbilst dažiem, bet ne 
visiem noturīgu, bioakumulējošu un toksisku (PBT) vielu kritērijiem, saskaņā ar REACH
regulu var klasificēt kā ķīmiskas vielas, kas rada līdzvērtīgas bažas – jautājums, kas 
pašreizējā formulējumā ir neskaidrs.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle un Chris Davies, Lena Ek un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 246
59. PANTA 4. PUNKTS 

4. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 
2. punktu vai 3. punktā minētajām vielām, 
licenci var piešķirt, ja pierāda, ka vielas 
lietošanas veida sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības ir lielākas par tās radīto 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, un ka nav piemērotas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas.  Tādu 
lēmumu pieņem pēc tam, kad apsvērti visi 
šādi aspekti:

svītrots

a) vielas lietošanas veidu radītais 
apdraudējums;
b) pieteikuma iesniedzēja vai citu 
ieinteresēto personu pierādītas sociālās un 
ekonomiskās priekšrocības, ko dod vielas 
lietošanas veids, un sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada atteikums 
licencēt vielu;
c) alternatīvu analīze, ko iesniedz 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 61. panta 
4. punkta e) apakšpunktu un jebkuras 
trešās personas iesniegums, ko iesniedz 
saskaņā ar 63. panta 2. punktu;
d) pieejamā informācija par jebkuras citas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas radītiem 
un riskiem cilvēku veselībai vai videi.

Or. en
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Pamatojums

Vielu aizstāšanai vienmēr jābūt pirmajai izvēlei, ņemot vērā sociāli ekonomiskos aspektus un 
pienācīgu kontroli. Padome pievērš pārāk lielu uzmanību pienācīgai kontrolei. Nav ieteicams 
sākt mēģināt izstrādāt „drošus” robežlielumu līmeņus pastāvīgam tādu vielu lietojumam, kas 
var izraisīt vēzi un izmainīt DNS. (A. Wijkman un citi)

Saistīts ar 57. panta 2. punkta grozījumu. (C. Davies un U. Krupa)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 247
59. PANTA 4. PUNKTS, IEVADDAĻA

4. Ja licenci nevar piešķirt saskaņā ar 
2. punktu vai 3. punktā minētajām vielām, 
licenci var piešķirt, ja pierāda, ka vielas 
lietošanas veida sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības ir lielākas par tās radīto 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, un ka nav piemērotas 
alternatīvas vielas vai tehnoloģijas.  Tādu 
lēmumu pieņem pēc tam, kad apsvērti visi 
šādi aspekti:

4. Lēmumu piešķirt licenci saskaņā ar 
2. punktu pieņem pēc tam, kad apsvērti visi 
šie aspekti:

Or. en

(Grozījums Nr. 233 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 54. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 248
59. PANTA 7. PUNKTS

7. Ja licencēšanas pieteikumā iekļauta 
61. panta 5. punkta b) apakšpunktā 
norādītā informācija, to ņem vērā, nosakot 
pārskatīšanas periodu šā panta 8. punktā.

7. Uz laiku izsniegtu licenču termiņu 
nosaka pamatojoties uz informāciju, kas 
norādīta 61. panta 4. punkta eb)
apakšpunktā, un ņemot vērā citu pieejamo 
informāciju. 

Or. en
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Pamatojums

Sasaista licences termiņu ar informāciju, kas iekļauta aizstāšanas plānā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 249
59. PANTA 7. PUNKTS

7. Ja licencēšanas pieteikumā iekļauta 
61. panta 5. punkta b) apakšpunktā 
norādītā informācija, to ņem vērā, nosakot
pārskatīšanas termiņu šā panta 8. punktā.

7. 61. panta 4. punkta db) apakšpunktā 
norādīto informāciju ņem vērā, nosakot
pārskatīšanas termiņu šā panta 8. punktā

Or. en

Pamatojums

Aizstāšanas plāni palīdzēs šajā nozarē, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, sagatavot 
turpmākos plānus. Aizstāšanas plānus veido vienkārši pētniecības un izstrādes plāni un laika 
grafiks pieteikuma iesniedzēja piedāvātajām darbībām.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 250
59. PANTA 8. PUNKTS

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas termiņš 
(kura ilgumu nosaka katrā gadījumā 
individuāli), neskarot nevienu lēmumu par 
iespējamu pārskatīšanu nākotnē, un parasti 
tam piemēro nosacījumus, tostarp 
pārraudzību.

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas periodi 
un aizstāšanas plānu iesniegšana, un tiem 
var piemērot citus nosacījumus, tostarp 
pārraudzību. Uz licencēm attiecas laika 
periods, kas nepārsniedz 5 gadus.

Or. en

(Grozījums Nr. 235 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Uz licencēm jābūt attiecinātam laika ierobežojumam, lai stimulētu jaunievedumus.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 251
59. PANTA 8. PUNKTS

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas termiņš 
(kura ilgumu nosaka katrā gadījumā 
individuāli), neskarot nevienu lēmumu par 
iespējamu pārskatīšanu nākotnē, un parasti
tam piemēro nosacījumus, tostarp 
pārraudzību.

8. Uz licenci attiecas laika ierobežojums 
(kura ilgumu nosaka katrā gadījumā 
individuāli, kas nepārsniedz 5 gadus) un 
aizstāšanas plānu iesniegšana un parasti
tam piemēro nosacījumus, tostarp 
pārraudzību.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi visas licences piešķirt uz pagaidu laiku, jo periodiska pārskatīšana ļaus (un 
veicinās) adaptēšanos tehniskajam progresam (piemēram, jaunas informācijas izskatīšana 
par apdraudējumiem, pakļautību, sociāli ekonomisku labumu un alternatīvu pieejamību). Bez 
regulāriem pārskatīšanas periodiem zudīs stimuls ieviest drošāku alternatīvu jaunievedumus. 
Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 235 ir iesniegts atkārtotai apspriešanai.

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Philippe Busquin

Grozījums Nr. 252
59. PANTA 8. PUNKTS

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas termiņš 
(kura ilgumu nosaka katrā gadījumā 
individuāli), neskarot nevienu lēmumu par 
iespējamu pārskatīšanu nākotnē, un parasti 
tam piemēro nosacījumus, tostarp 
pārraudzību.

8. Uz licenci attiecas pārskatīšanas termiņš 
(kura ilgumu nosaka katrā gadījumā 
individuāli), ņemot vērā produkta dzīves 
cikla, drošības un uzturēšanas 
ierobežojumus, alternatīvu trūkumu un 
vajadzības gadījumā – laika grafiks 
pieteikuma iesniedzēja piedāvātajām 
darbībām saskaņā ar 61. panta 5. b punktu. 
Licences piešķir, neskarot nevienu lēmumu 
par iespējamu pārskatīšanu nākotnē, un 
parasti tam piemēro nosacījumus, tostarp 
pārraudzību

Or. en

Pamatojums

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
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the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 253
59. PANTA 9. PUNKTS

9. Licencē norāda: Licencē norāda:

a) personu vai personas, kam licence ir 
piešķirta;

a) personu vai personas, kam licence ir 
piešķirta;

b) datus par vielu(ām); b) datus par vielu(ām);
c) kādam (kādiem) lietošanas veidam(iem) 
licence ir piešķirta;

c) kādam (kādiem) lietošanas veidam(iem) 
licence ir piešķirta;

d) visus licences piešķiršanas nosacījumus; d) licences piešķiršanas nosacījumus;

e) pārskatīšanas termiņu; e) pārskatīšanas periodu;
f) visus pārraudzības mehānismus. f) visus pārraudzības mehānismus.

Or. en

(Grozījums Nr. 236 un 359 (daļēji) – pirmais lasījums)

Pamatojums

Precizē formulējumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 254
60. PANTA 1. PUNKTS
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1. Saskaņā ar 59. pantu piešķirtas licences 
uzskata par derīgām tikmēr, kamēr Komisija 
pieņem lēmumu, veicot pārskatīšanu, grozīt 
vai atsaukt licenci, ar nosacījumu, ka 
licences īpašnieks iesniedz pārskata 
ziņojumu vismaz 18 mēnešus pirms 
pārskatīšanas termiņa beigām. Licences 
turētājs var atkārtoti neiesniegt visus 
sākotnējā licences pieteikuma elementus, un 
iesniegt tikai licences numuru, ievērojot 
otro, trešo un ceturto apakšpunktu.

1. Licences uzskata par derīgām tikmēr, 
kamēr Komisija, izskatot jaunu iesniegumu,
pieņem lēmumu, ar nosacījumu, ka licences 
īpašnieks iesniedz jaunu iesniegumu vismaz 
18 mēnešus pirms laika ierobežojuma 
beigām. Iesniedzējs var atkārtoti neiesniegt 
visus sākotnējā licences pieteikuma 
elementus, un iesniegt tikai:

Licences īpašnieks, kam licence ir piešķirta 
saskaņā ar 59. pantu, iesniedz 
atjauninājumu jebkādam aizstāšanas 
plānam, kas iekļauts viņa pieteikumā.  Ja 
licences īpašnieks nevar apliecināt, ka 
apdraudējumu pienācīgi kontrolē, viņš 
iesniedz sākotnējā pieteikumā ietverto 
sociālās un ekonomiskās analīzes 
atjauninājumu, alternatīvu analīzi un 
aizstāšanas plānu.

(a) pašreizējās licences numuru,

(b) sākotnējā pieteikumā ietverto sociālās 
un ekonomiskās analīzes atjauninājumu, 
alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu,

Ja viņš tad var apliecināt, ka apdraudējums 
ir pienācīgi kontrolēts, viņš iesniedz
ķīmiskās drošības pārskata atjauninājumu.

(c) ķīmiskās drošības pārskata 
atjauninājumu.

Ja mainījušies kādi citi sākotnējā pieteikuma 
elementi, viņš iesniedz arī šo elementu 
atjauninājumus.

Ja mainījušies kādi citi sākotnējā pieteikuma 
elementi, viņš iesniedz arī šo elementu 
atjauninājumus.

Or. en

(Grozījums Nr. 237 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Licences pārskatīšanas laikā iesniedzējam ir tikai atkārtoti jāiesniedz tie sākotnējā 
pieteikuma elementi, kas ir jāatjaunina. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 237 ir iesniegts 
atkārtotai apspriešanai. (C. Davies)

Saistīts ar 54. panta grozījumu. (G. Sacconi)

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek un Guido Sacconi, un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 255
60. PANTA 2. PUNKTS, IEVADS
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2. Licences var pārskatīt jebkurā laikā, ja: 2. Licences var pārskata jebkurā laikā, ja:

Or. en

(Grozījums Nr. 238 (daļēji) – pirmais lasījums)

Pamatojums

Šis grozījums ļauj Aģentūrai ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem. Licences ir automātiski 
jāpārskata, ja ir mainījušies sākotnējās licences apstākļi, kas skar cilvēku veselības vai 
apkārtējās vides risku, vai sociāli ekonomisko ietekmi, vai ir pieejama jauna informācija par 
iespējamiem aizstājējiem. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 238 ir iesniegts atkārtotai 
apspriešanai. (C. Davies un U. Krupa)

Ievieš pienākumu pārskatīt licences, ja ir mainījušies apstākļi. (G. Sacconi)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 256
60. PANTA 3. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Ja pastāv nopietns un tūlītējs apdraudējums 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, 
Komisija var pārtraukt licences darbību, 
kamēr nav pabeigta pārskatīšana, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu.

Ja pastāv apdraudējums cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, Komisija var pārtraukt 
licences darbību, kamēr nav pabeigta 
pārskatīšana, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu.

Or. en

(Grozījums Nr. 239 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Nav definēts „nopietns un tūlītējs” apdraudējums, kas Komisijai pārskatīšanas laikā 
nepalīdzēs lemt par licences darbības apturēšanu vai turpināšanu. Eiropas Parlamenta 
grozījums Nr. 239 ir iesniegts atkārtotai apspriešanai. (C. Davies)

Nav kritēriju definīcijai „nopietns un tūlītējs” apdraudējums. Tāpēc Komisijai pārskatīšanas 
laikā, pamatojoties uz kritērijiem, ir jālemj, vai apturēt vai pagarināt licenci. (G. Sacconi)

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Guido Sacconi, un Urszula Krupa

Grozījums Nr. 257
60. PANTA 4. PUNKTS 
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4. Ja nav ievērots kāds Direktīvā 96/61/EK 
minēts vides kvalitātes standarts, tad 
attiecībā uz konkrēto vielas lietošanas veidu 
piešķirto licenci var pārskatīt.

4. Ja nav ievērots kāds Direktīvā 96/61/EK 
minēts vides kvalitātes standarts, tad 
attiecībā uz konkrēto vielas lietošanas veidu 
piešķirto licenci pārskata.

Or. en

(Grozījums Nr. 240 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina saskanību ar Direktīvu par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (IPPC) un ļauj Aģentūrai reaģēt uz mainīgiem apstākļiem, ieviešot pienākumu 
pārskatīt licences. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 240 ir iesniegts atkārtotai apspriešanai. 
(C. Davies un U. Krupa)

Ievieš pienākumu pārskatīt licences. (G. Sacconi)

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

Grozījums Nr. 258
60. PANTA 5. PUNKTS

5. Ja neīsteno Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punktā minētos apkārtējās vides 
aizsardzības mērķus, var pārskatīt attiecīgas 
vielas lietošanas veidam konkrētā upes 
baseinā piešķirtu licenci.

5. Ja neīsteno Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punktā minētos apkārtējās vides 
aizsardzības mērķus, pārskata attiecīgas 
vielas lietošanas veidam konkrētā upes 
baseinā piešķirtu licenci.

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, ņemot vērā 2006. gada 17. jūlija 
Komisijas priekšlikumu COM 2006/397

Pamatojums

2006. gada jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai atvasinātai direktīvai par vides 
kvalitātes standartiem ūdens politikas jomā attiecībā uz direktīvas Nr. 2000/60 4. panta 
1. punktu. Ar jauno direktīvu Komisija plāno uzticēties uz ārējiem instrumentiem, piemēram, 
REACH direktīvu, lai ieviestu emisijas ierobežošanas pasākumus, kas atbilst ierosinātajiem 
vides mērķiem. Lai novērstu jebkāda veida „atbildības uzvelšanu citiem” ir jānodrošina, lai
visus vajadzīgos mērķus var sasniegt ar REACH regulas palīdzību, obligāti pārskatot visas 
licences, ja nav panākti vides mērķi.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies un Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 259
61. PANTA 4. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) licencēšanas lūgumu, norādot, kādam 
lietošanas veidam vai lietošanas veidiem 
licence ir lūgta, un vajadzības gadījumā 
attiecīgi raksturojot vielas lietošanas veidu 
preparātos un/vai iekļaušanu izstrādājumos;

c) licencēšanas lūgumu, norādot, kādam 
lietošanas veidam vai lietošanas veidiem 
licence ir lūgta, un vajadzības gadījumā 
attiecīgi raksturojot vielas lietošanas veidu 
preparātos, kā arī piedāvāto pārskatīšanas 
periodu, un/vai iekļaušanu izstrādājumos;

Or. en

Pamatojums

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 260
61. PANTA 4. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

e) alternatīvu analīzi, apsverot to radītos 
apdraudējumus un aizstāšanas tehnisko un 
ekonomisko pamatojumu. 

e) alternatīvu analīzi, apsverot to radītos 
apdraudējumus un aizstāšanas tehnisko un 
ekonomisko pamatojumu un vajadzības 
gadījumā – aizstāšanas plānu, tostarp 
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pētniecības un izstrādes plānus un laika 
grafiku pieteikuma iesniedzēja 
piedāvātajām darbībām.

Or. en

Pamatojums

Vielu aizstāšanai vienmēr jābūt pirmajai izvēlei, ņemot vērā sociāli ekonomiskos aspektus un 
pienācīgu kontroli. Grozījums Nr. xxx no pirmā lasījuma. A. Wijkman grozījumi Nr. 1–5, 12–
13 ir saistīti.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 261
61. PANTA 5. PUNKTS

5. Pieteikumā var iekļaut:
a) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo 
un ekonomisko aspektu analīzi;

ea) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo 
un ekonomisko aspektu analīzi;

b) vajadzības gadījumā – aizstāšanas plānu, 
tostarp izpētes un izstrādes datus un 
pieteikuma iesniedzēja ierosināto darbību 
veikšanas grafiku;

eb) aizstāšanas plānu, tostarp izpētes un 
izstrādes datus un pieteikuma iesniedzēja 
ierosināto darbību veikšanas grafiku;

5. Pieteikumā var arī iekļaut:

c) pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi 
cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko 
rada:

a) pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi 
cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko 
rada:

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām 
atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 
96/61/EK; vai

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām 
atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 
96/61/EK; vai

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko 
regulē prasība par iepriekšēju 
reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 
16. pantu;

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko 
regulē prasība par iepriekšēju 
reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 
16. pantu;

Or. en
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(Grozījums Nr. 241 (pārskatīts) – pirmais lasījums)

Pamatojums

Sociāli ekonomiskās analīzes un aizstāšanas plāns ir jāiekļauj licencēšanas pieteikumā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 262
61. PANTA 5. PUNKTS

5. Pieteikumā var iekļaut:
a) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo 
un ekonomisko aspektu analīzi;

ea) saskaņā ar XVI pielikumu veiktu sociālo 
un ekonomisko aspektu analīzi;

b) vajadzības gadījumā – aizstāšanas plānu, 
tostarp izpētes un izstrādes datus un 
pieteikuma iesniedzēja ierosināto darbību 
veikšanas grafiku;

eb) aizstāšanas plānu, tostarp izpētes un 
izstrādes datus un pieteikuma iesniedzēja 
ierosināto darbību veikšanas grafiku;

c) pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi 
cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko 
rada:

ec) pamatojumu, kāpēc nav apsvērti draudi 
cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ko 
rada:

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām 
atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 
96/61/EK; vai

i) vielu emisijas no iekārtām, par kurām 
atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 
96/61/EK; vai

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko 
regulē prasība par iepriekšēju 
reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 
16. pantu;

ii) vielas izdalīšanās no punktveida avota, ko 
regulē prasība par iepriekšēju 
reglamentāciju, kas minēta Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 
16. pantu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atjauno, ka licencēšanas pieteikumā iekļauj aizstāšanas plānu, kas palīdzēs šajā 
nozarē, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, sagatavot turpmākos plānus. Aizstāšanas 
plānus veido vienkārši pētniecības un izstrādes plāni un laika grafiks pieteikuma iesniedzēja 
piedāvātajām darbībām. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 214 ir iesniegts atkārtotai 
apspriešanai.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 263
61 PANTA 5. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) vajadzības gadījumā – aizstāšanas plānu, 
tostarp izpētes un izstrādes datus un 
pieteikuma iesniedzēja ierosināto darbību 
veikšanas grafiku;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs vispārējas rūpības pienākuma princips. Grozījums Nr. 364 no pirmā lasījuma. 
Nedaudz mainīts formulējums, lai vairāk saskanētu ar grozījumiem, kas attiecas uz 
aizstāšanu. A. Wijkman grozījumi Nr. 1–5, 12–13 ir saistīti. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 264
61. PANTA 5. PUNKTA C) II) A APAKŠPUNKTS (jauns)

iii) vielas izmantojums medicīnas iekārtās, 
ko reglamentē direktīva 90/385/EEK, 
93/42/EEK vai 98/79/EK.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuztur minimāls atbrīvojumu daudzums, lai nepieļautu tirgus izkropļojumus starp 
dažādiem materiāliem un ļautu identificēt ķimikālijas, kas rada ļoti lielas bažas, un to 
drošākās alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 265
61. PANTA 6. PUNKTS

6. Pieteikumā neiekļauj apdraudējumus 
cilvēku veselībai, ko rada vielas lietošanas 
veids medicīnas ierīcēs, ko reglamentē 
Direktīva 90/385/EEK, 93/42/EEK vai 
98/79/EK.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

skatīt 61. panta 5 punkta c) (ii) a apakšpunktu (jauns).

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 266
62. PANTS

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts 
pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs 
var atsaukties uz daļām no iepriekšējā 
licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
61. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 
5. punkta a) un b) apakšpunktu, ja 
nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir 
iepriekšēja pieteikuma iesniedzēja atļauja 
atsaukties uz attiecīgām pieteikuma daļām.

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts 
pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs 
var atsaukties uz daļām no iepriekšējā 
licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
61. panta 4. punkta d), ea) un 
eb) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma 
iesniedzējam ir iepriekšēja pieteikuma 
iesniedzēja atļauja atsaukties uz attiecīgām 
pieteikuma daļām.

2. Ja par vielas lietošanas veidu ir piešķirta 
licence, nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences 
pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
59. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 
5. punkta a) un b) apakšpunktu, ja 
nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir 
licences īpašnieka atļauja atsaukties uz 
attiecīgām iepriekšējā licences pieteikuma 
daļām.

2. Ja par vielas lietošanas veidu ir piešķirta 
licence, nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
atsaukties uz daļām no iepriekšējā licences 
pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
59. panta 4. punkta d), ea) un 
eb)  apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma 
iesniedzējam ir licences īpašnieka atļauja 
atsaukties uz attiecīgām iepriekšējā licences 
pieteikuma daļām.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 267
62. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts 
pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs 
var atsaukties uz daļām no iepriekšējā 

1. Ja par vielas lietošanas veidu ir iesniegts 
pieteikums, nākamais pieteikuma iesniedzējs 
var atsaukties uz daļām no iepriekšējā 
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licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
61. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 
5. punkta a) un b) apakšpunktu, ja 
nākamajam pieteikuma iesniedzējam ir 
iepriekšēja pieteikuma iesniedzēja atļauja 
atsaukties uz attiecīgām pieteikuma daļām.

licences pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar 
61. panta 4. punkta d), ea) un 
eb) apakšpunktu, ja nākamajam pieteikuma 
iesniedzējam ir iepriekšēja pieteikuma 
iesniedzēja atļauja atsaukties uz attiecīgām 
pieteikuma daļām.

Or. en

(Pārskatīts grozījums Nr. 242 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 268
63. PANTA 2. PUNKTS

Aģentūra, ņemot vērā 117. un 118. pantu par 
pieeju informācijai, savā interneta vietnē 
dara pieejamu plašu informāciju par vielas 
lietošanas veidiem, attiecībā uz ko saņemti 
pieteikumi, līdz ar galīgo termiņu, kādā 
ieinteresētas trešās personas var iesniegt 
informāciju par alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.

Neskatoties uz 117. un 118. pantu par 
piekļūšanu informācijai, aģentūra savā 
interneta vietnē dara pieejamu plašu 
informāciju par vielas lietošanas veidiem, 
attiecībā uz ko saņemti pieteikumi, izņemot 
gadījumus, kad iesniedzējs var pierādīt, ka 
tas ir potenciāli kaitīgi viņa vai citas 
iesaistītās puses interesēm, līdz ar galīgo 
termiņu, kādā ieinteresētas trešās personas, 
tostarp pakārtotie lietotāji, var iesniegt 
informāciju par alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām.  

Or. en

Pamatojums

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 269
ARTICLE 63, PARAGRAPH 3

3. Sagatavojot atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda, vai 
pieteikumā ir visa 61. pantā norādītā 
informācija par katras konkrētās komitejas 
specifiku.   Vajadzības gadījumā komitejas, 
savā starpā konsultējoties, iesniedz 
pieteikuma iesniedzējam kopīgu lūgumu pēc 
papildu informācijas, lai pieteikums atbilstu 
61. pantā ietvertajām prasībām. Sociālās un 
ekonomiskās analīzes komiteja var prasīt 
pieteikuma iesniedzējam vai lūgt trešām 
personām konkrētā termiņā iesniegt papildu 
informāciju par iespējamām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām, ja uzskata par 
vajadzīgu. Abas komitejas ņem vērā arī 
jebkādu trešo personu iesniegto informāciju.

3. Sagatavojot atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda, vai 
pieteikumā ir visa 61. pantā norādītā 
informācija par katras konkrētās komitejas 
specifiku. Vajadzības gadījumā komiteja
iesniedz pieteikuma iesniedzējam lūgumu 
pēc papildu informācijas, lai pieteikums 
atbilstu 61. pantā ietvertajām prasībām. 
Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja 
var prasīt pieteikuma iesniedzējam vai lūgt 
trešām personām konkrētā termiņā iesniegt 
papildu informāciju par iespējamām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja 
uzskata par vajadzīgu. Abas komitejas ņem 
vērā arī jebkādu trešo personu iesniegto 
informāciju. Komitejas pieprasītos trešo 
pušu iesniegumus finansē ar licencēšanas 
samaksu, ko saskaņā ar 61. panta 
7. punktu nosaka Aģentūra.

Or. en

(Atjaunots Komisijas priekšlikuma teksts)

Pamatojums

Lai samazinātu nevajadzīgu birokrātiju, komitejām ir jāvar neatkarīgi lūgt no iesniedzēja vai 
trešām pusēm sīkāku informāciju. Kaut arī savstarpējas konsultācijas, protams, ir noderīgas, 
tām nevajadzētu būt obligātām.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Lena Ek

Grozījums Nr. 270
63. PANTA 3. PUNKTS

3. Sagatavojot atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda, vai 
pieteikumā ir visa 61. pantā norādītā 
informācija par katras konkrētās komitejas 
specifiku. Vajadzības gadījumā komitejas, 
savā starpā konsultējoties, iesniedz 
pieteikuma iesniedzējam kopīgu lūgumu pēc 

3. Sagatavojot atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda, vai 
pieteikumā ir visa 61. pantā norādītā 
informācija par katras konkrētās komitejas 
specifiku. Vajadzības gadījumā komitejas 
iesniedz pieteikuma iesniedzējam lūgumu 
pēc papildu informācijas, lai pieteikums 
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papildu informācijas, lai pieteikums atbilstu 
61. pantā ietvertajām prasībām. Sociālās un 
ekonomiskās analīzes komiteja var prasīt 
pieteikuma iesniedzējam vai lūgt trešām 
personām konkrētā termiņā iesniegt papildu 
informāciju par iespējamām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām, ja uzskata par 
vajadzīgu. Abas komitejas ņem vērā arī 
jebkādu trešo personu iesniegto informāciju.

atbilstu 61. pantā ietvertajām prasībām. 
Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja 
var prasīt pieteikuma iesniedzējam vai lūgt 
trešām personām konkrētā termiņā iesniegt 
papildu informāciju par iespējamām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja 
uzskata par vajadzīgu. Abas komitejas ņem 
vērā arī jebkādu trešo personu iesniegto 
informāciju. Komitejas pieprasītos trešo 
pušu iesniegumus finansē ar licencēšanas 
samaksu, ko saskaņā ar 61. panta 
7. punktu nosaka Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums padara licencēšanas procesu mazāk birokrātisku, jo Komitejas var neatkarīgi 
lūgt sīkāku informāciju no iesniedzēja vai trešām pusēm. Iespējams arī kopīgs pieprasījums.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 271
63. PANTA 4. PUNKTS 

4. Atzinumu projektos iekļauj šādus 
elementus:

4. Atzinumu projektos iekļauj šādus 
elementus:

a) Riska novērtēšanas komiteja:  vērtējumu 
par pieteikumā raksturotās vielas lietošanas 
veida(u) radītiem draudiem cilvēku veselībai 
un/vai apkārtējai videi un, ja vajadzīgs,
iespējamu alternatīvu radītu apdraudējumu 
novērtējumu;

a) Riska novērtēšanas komiteja:  vērtējumu 
par pieteikumā raksturotās vielas lietošanas 
veida(u) radītiem draudiem cilvēku veselībai 
un/vai apkārtējai videi un iespējamu 
alternatīvu radītu apdraudējumu 
novērtējumu;

b) Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komiteja: vērtējumu par pieteikumā 
aprakstītajiem sociāliem un ekonomiskiem 
faktoriem un alternatīvu pieejamību, 
piemērotību un tehnisko apstrādājamību 
saistībā ar vielas lietošanas veidu(iem), ja 
pieteikums sastādīts saskaņā ar 61. panta 
5. punktu.

b) Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komiteja: vērtējumu par pieteikumā 
aprakstītajiem sociāliem un ekonomiskiem 
faktoriem un alternatīvu pieejamību, 
piemērotību un tehnisko apstrādājamību 
saistībā ar vielas lietošanas veidiem.

Or. en
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Pamatojums

Saistīts ar 61. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 272
63. PANTA 8. PUNKTS

8. Komisija sagatavo projektu lēmumam par 
licencēšanu trīs mēnešos pēc Aģentūras 
atzinumu saņemšanas. Galīgo lēmumu, ar ko 
piešķir vai atsaka licenci, pieņem saskaņā ar 
132. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

8. Komisija sagatavo projektu lēmumam par 
licencēšanu trīs mēnešos pēc Aģentūras 
atzinumu saņemšanas. Galīgo lēmumu, ar ko 
piešķir vai atsaka licenci, pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. a punktā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 273
64. PANTS

Licenču īpašnieku pienākumi
Licenču īpašnieki, kā arī pakārtoti lietotāji, 
kas minēti 55. panta 2. punktā un kas 
iekļauj vielas preparātā, norāda licences 
numuru uz marķējuma, pirms vielu vai 
vielas preparātu laiž tirgū licencētai 
lietošanai, neskarot Direktīvu 67/548/EEK 
un Direktīvu 1999/45/EK.  To dara uzreiz, 
līdzko licences numurs ir darīts publiski 

Licencēšanai pakļauto vielu informācijas 
pienākumi
Visas vielas, ko izmanto atsevišķi, 
preparātos vai precēs un kas atbilst 56. 
pantā noteiktajiem kritērijiem, vienmēr  
marķē, un tām ir pievienotas drošības datu 
lapas. Marķējumā ietver:
(a) vielas nosaukumu,
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pieejams saskaņā ar 63. panta 9. punktu. (b) apliecinājums, vai viela ir iekļauta XIV 
pielikumā, un katrs specifiskais lietojums, 
tostarp licenču numuri, ar kuriem viela ir 
licencēta.

Or. en

Pamatojums

Šim marķējumam ir jāinformē klients par tādu vielu klātbūtni, uz kurā attiecas licencēšana. 
Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 246 ļauj ķimikāliju ražotājiem un lietotājiem visā piegādes 
ķēdē, kā arī šādu preču patērētājiem un atkritumu apsaimniekotājiem, iegūt informāciju par 
ķimikālijām, kas rada ļoti lielas bažas.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 274
66. PANTA 2. A PUNKTS (jauns)

2. a Aģentūra nekavējoties ievieto savā 
tīmekļa vietnē informāciju, ka dalībvalsts 
vai Komisija grasās rosināt ierobežošanas 
procesu, un informē tos, kas iesnieguši 
pieteikumu attiecīgas vielas reģistrācijai.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 789.

Ierobežojumus var piemērot bez tonnāžas limita, proti – zem 1 tonnas gadā. Visām 
ieinteresētajām pusēm ir tiesības zināt par Aģentūras vai dalībvalsts ierobežošanas 
nodomiem. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 275
66. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalsts līdz … * var uzturēt spēkā 
esošus un stingrākus vielas ražošanas, tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumus 

3. Dalībvalsts līdz … * var uzturēt spēkā 
esošus un/vai stingrākus vielas ražošanas, 
tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus 

  
* 6 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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XVIII pielikuma sakarā, ja par 
ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar 
Līgumu. Komisija sastāda un publicē 
ierobežojumu sarakstu līdz … **.

XVIII pielikuma sakarā, ja par 
ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar 
Līgumu. Komisija sastāda un publicē 
ierobežojumu sarakstu līdz … **.

* 6 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. * 6 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
** 2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. ** 2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. nl

Pamatojums

Padomes ievietotais jaunais teksts ir problemātisks attiecībā uz Direktīvu 76/769/EEK (kas 
uzskaitīta XVII pielikumā). Direktīvas iekļaušana regulā radīs juridisku problēmu regulas 
tiešās ietekmes dēļ. Direktīvas teksts nav pilnībā skaidrs, ja to lasa kā regulu. Tehniskai
komitejai ir jārod šīs problēmas risinājums jauna XVII pielikuma teksta formā. Līdz tam ir 
jāpaliek spēkā pašreizējiem ierobežojumiem, lai turpinātu nodrošināt veselības un vides 
aizsardzību.

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

Grozījums Nr. 276
66. PANTA 3. PUNKTS

Dalībvalsts līdz … var uzturēt spēkā esošus 
un stingrākus vielas ražošanas, tirgū laišanas 
un lietošanas ierobežojumus 
XVIII pielikuma sakarā, ja par 
ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar 
Līgumu. Komisija sastāda un publicē 
ierobežojumu sarakstu līdz … .

Dalībvalsts līdz … var uzturēt spēkā esošus 
vai stingrākus vielas ražošanas, tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumus, kā arī 
jebkādus to ieviešanas pasākumus 
XVIII pielikuma sakarā, ja par 
ierobežojumiem ir paziņots saskaņā ar 
Līgumu. Komisija sastāda un publicē 
ierobežojumu sarakstu līdz … .

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 76/769 ierobežojumi tiks pārnesti uz REACH regulu. Kā regula REACH ir tieši 
piemērojama dalībvalstīs. Tiks atcelti visi ieviešanas pasākumi. Tomēr, lai ierobežojumi būtu 
efektīvi, tie bieži ir atkarīgi no nacionāliem ieviešanas pasākumiem. Lai novērstu jebkādu 
pašreizējo ierobežojumu graušanu Eiropas Savienība vai nacionālā līmenī, dalībvalstīm būtu 
jāļauj paturēt visus nacionālos ieviešanas pasākumus pārejas perioda laikā, kurā vajadzības 
gadījumā varētu grozīt REACH regulas ierobežojumu, lai saglabātu ieviešanas efektivitāti.

    
** 2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Chris Davies un Urszula Krupa un Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 277
67. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū 
laišana rada tik nepieļaujamus draudus 
cilvēku veselībai vai videi, ka pret to 
jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu 
groza saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru, pieņemot jaunus 
ierobežojumus vai grozot pastāvošos 
ierobežojumus XVII pielikumā par pašu 
vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, 
lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. 
līdz 70. pantā paredzēto procedūru. Visos 
lēmumos ņem vērā ierobežojuma sociālās un 
ekonomiskās sekas, arī to, vai ir pieejamas 
alternatīvas.

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū 
laišana rada tik nepieļaujamus draudus 
apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, 
tostarp neaizsargātiem iedzīvotājiem un 
pilsoņiem, kas ir agrā bērnībā vai ilgstoši 
pakļauti piesārņotāju iedarbībai, ka pret to 
jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu 
groza saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru, pieņemot jaunus 
ierobežojumus vai grozot pastāvošos 
ierobežojumus XVII pielikumā par pašu 
vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, 
lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. 
līdz 70. pantā paredzēto procedūru. Visos 
lēmumos ņem vērā ierobežojuma sociālās un 
ekonomiskās sekas, arī to, vai ir pieejamas 
alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāiekļauj visneaizsargātākās grupas, kad ir konstatēts nepieņemams risks cilvēku 
veselībai. Tas paredz Parlamenta grozījuma Nr. 248 atkārtotu apspriešanu.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 278
67. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū 
laišana rada tik nepieļaujamus draudus 
cilvēku veselībai vai videi, ka pret to 
jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu 
groza saskaņā ar 132. panta 3. punktā
paredzēto procedūru, pieņemot jaunus 
ierobežojumus vai grozot pastāvošos 
ierobežojumus XVII pielikumā par pašu 
vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, 
lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. 
līdz 70. pantā paredzēto procedūru. Visos 

1. Ja vielu ražošana, lietošana vai tirgū 
laišana rada tik nepieļaujamus draudus 
cilvēku veselībai vai videi, ka pret to 
jāvēršas visai Kopienai, XVII pielikumu 
groza saskaņā ar 132. panta 3. a punktā
paredzēto procedūru, pieņemot jaunus 
ierobežojumus vai grozot pastāvošos 
ierobežojumus XVII pielikumā par pašu 
vielu to preparātu vai izstrādājumu ražošanu, 
lietošanu vai laišanu tirgū, saskaņā ar 68. 
līdz 70. pantā paredzēto procedūru. Visos 
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lēmumos ņem vērā ierobežojuma sociālās un 
ekonomiskās sekas, arī to, vai ir pieejamas 
alternatīvas.

lēmumos ņem vērā ierobežojuma sociālās un 
ekonomiskās sekas, arī to, vai ir pieejamas 
alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 279
67. PANTA 2. PUNKTS

2. Attiecībā uz pašu vielu, tās preparātu vai 
izstrādājumu, kas atbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu kā 1. un 2. kategorijas 
kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai 
funkcijai toksisku vielu, un ko patērētāji 
varētu lietot, un kurai Komisija ir 
ierosinājusi uz patērētāju lietošanas veidu 
attiecināmus ierobežojumus, 
XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 
3. punktā paredzēto procedūru. 68. līdz 
72. pantu nepiemēro.

2. Attiecībā uz pašu vielu, tās preparātu vai 
izstrādājumu, kas atbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu kā 1. un 2. kategorijas 
kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai 
funkcijai toksisku vielu, un ko patērētāji 
varētu lietot, un kurai Komisija ir 
ierosinājusi uz patērētāju lietošanas veidu 
attiecināmus ierobežojumus, 
XVII pielikumu groza saskaņā ar 132. panta 
3. a punktā paredzēto procedūru. 68. līdz 
72. pantu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

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

Grozījums Nr. 280
68. PANTA 2. PUNKTS

2. Pēc 57. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) 2. Pēc 57. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii)
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daļā minētā datuma Aģentūra apsver, vai 
XIV pielikumā uzskaitītas vielas lietošanas 
veids izstrādājumos rada tādu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kuru 
pietiekami nekontrolē. Ja Aģentūra atzīst, ka 
apdraudējumu pietiekami nekontrolē, tā 
sagatavo dokumentāciju, kas atbilst 
XV pielikumā ietvertām prasībām.

daļā minētā datuma Aģentūra apsver, vai 
XIV pielikumā uzskaitītas vielas lietošanas 
veids izstrādājumos rada tādu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, kuru 
pietiekami nekontrolē. Ja Aģentūra atzīst, ka 
apdraudējumu pietiekami nekontrolē, tā 
sagatavo dokumentāciju, kas atbilst 
XV pielikumā ietvertām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais punkts ir apsveicams, jo tas neļauj izvairīties no licencēšanas sistēmas ar 
ierobežojumiem par vielu, kas rada ļoti lielas bažas, lietojumu precēs. Tas ir būtiski importa 
precēm, jo uz tām neattiecas licencēšana. Tomēr ir jābūt iespējai sākt ierobežojumu 
procedūru, kad ir zināms, par kādām precēm nav pieprasīti licencēšanas iesniegumi, un nevis 
tikai pēc termiņa beigām. Citādi īslaicīgi pastāvēs dubults standarts: importētas preces varēs 
saturēt vielas, kas rada ļoti lielas bažas, kas vairs nav atļautas Eiropas Savienības precēm.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 281
72. PANTA 2. PUNKTS

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. punktā paredzēto procedūru.  
Komisija nosūta grozījuma projektu 
dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms 
balsošanas.

2. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 
132. panta 3. a punktā paredzēto procedūru.  
Komisija nosūta grozījuma projektu 
dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms 
balsošanas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Frieda Brepoels, Anders Wijkman un Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 282
73. PANTA 4. A PUNKTS (jauns)
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4. a Daļu no samaksas piešķir tādu 
testēšanas metožu izstrādei, kurās nav 
izmantoti dzīvnieki.

Or. en

Pamatojums

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 283
75. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

d) Sociālās un ekonomiskās analīzes 
komiteja, kas sagatavo Aģentūras atzinumus 
par licencēšanas pieteikumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un visiem 
citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības saistībā ar sociālām un 
ekonomiskām sekām, ko var radīt tiesību 
akti par vielām;

d) Sociāli ekonomiskās analīzes un 
alternatīvu novērtēšanas komiteja, kas ir 
atbildīga par alternatīvu pieejamības, 
piemērotības un tehniskās iespējamības 
novērtēšanu un kas sagatavo Aģentūras 
atzinumus par licencēšanas pieteikumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un visiem 
citiem jautājumiem, kas izriet no šīs regulas 
darbības saistībā ar sociālām un 
ekonomiskām sekām, ko var radīt tiesību 
akti par vielām;

Or. en

(Pārskatīts grozījums Nr. 255 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Pastiprina saikni starp licencēšanas procedūru un drošāku alternatīvu pieejamību, tajā pat 
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laikā saskaņojot komitejas atbildību ar tās lomu alternatīvu novērtēšanā, kā definēts 63. 
panta 4. punktā.

Komitejas nosaukuma maiņa attieksies uz visu regulas tekstu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 284
6. PANTA 1. A PUNKTS (jauns)

1. a Aģentūra izveido procesu alternatīvu 
testēšanas metožu izstrādes un 
novērtēšanas finansējuma piešķiršanai, ko 
nodrošina ar reģistrācijas maksu palīdzību. 
To darot, Aģentūra cieši sadarbojas ar 
esošajām struktūrām, piemēram, Eiropas 
Alternatīvo metožu validēšanas centru
(ECVAM), tā Zinātnisko padomdevēja 
komiteju (ESAC) un Eiropas Partnerību 
alternatīvām pieejām izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem (EPAA).
Katru gadu Aģentūra iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
metožu un testēšanas stratēģiju, kas nav 
saistītas ar dzīvniekiem, ieviešanu un 
izmantošanu, lai radītu datus riska 
novērtēšanai un atbilstu šīs regulas 
prasībām, kā arī finansējuma daudzumu 
un sadalījumu, kas ir pieejams alternatīvu 
testēšanas metožu izstrādei un 
novērtēšanai.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījums Nr. 275 )

Pamatojums

Pamatojoties uz grozījumu Nr. 275, kā pieņemts pirmajā lasījumā. Ir pārskatīts grozījuma 
formulējums, lai atvieglotu piekrišanu Padomē. Jaunas Aģentūras komitejas izveides vietā  ir 
jāizmanto esošās struktūras. Turklāt ir ņemtas vērā jaunākās izmaiņas – Eiropas Partnerības 
alternatīvām pieejām izmēģinājumos ar dzīvniekiem (EPAA) izveide. Saistīts ar tā paša 
autora 92. a apsvēruma grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 285
76. PANTA 2. PUNKTA D) un E) APAKŠPUNKTI

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī 
saskaņotu klasifikācijas un marķējumu 
sarakstu.  Tas 118. panta 1. un 2. punktā 
apzināto informāciju dara publiski pieejamu 
internetā bez maksas, izņemot gadījumus, ja 
par pamatotu atzīst saskaņā ar 10. panta 
a) punkta xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu.  
Aģentūra pārējo informāciju dara pieejamu 
datubāzēs pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī 
saskaņotu klasifikācijas un marķējumu 
sarakstu.  Tas 118. panta 1. un 2. punktā 
apzināto informāciju 15 darba dienu laikā 
dara publiski pieejamu internetā bez maksas, 
izņemot gadījumus, ja par pamatotu atzīst
saskaņā ar 10. panta a) punkta 
xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu un nav 
par to svarīgāku sabiedrības interešu.
Aģentūra pārējo informāciju dara pieejamu 
datubāzēs pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par 
to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 90
dienās pēc informācijas saņemšanas 
Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par 
to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 15 
darba dienās pēc informācijas saņemšanas 
Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas par publisku piekļuvi dokumentiem 1049/2001 4. panta 2. punktu, 
piekļuvi dokumentam var atteikt tikai tad, ja iepazīšanās ar to var kaitēt komerciālām 
interesēm, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm. 
Tāpēc šeit ir jāpievieno atsauce uz sevišķām sabiedrības interesēm.

Saskaņā ar Regulu 1049/2001 standarta atbildes laikam jābūt 15 darba dienas.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 286
76. PANTA 2. PUNKTA D) un E) APAKŠPUNKTI

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī 
saskaņotu klasifikācijas un marķējumu 
sarakstu.  Tas 118. panta 1. un 2. punktā 

d) izveido un uztur datubāzi(es) ar 
informāciju par visām reģistrētajām vielām, 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, ka arī 
saskaņotu klasifikācijas un marķējumu 
sarakstu.  Tas 118. panta 1. un 2. punktā 
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apzināto informāciju dara publiski pieejamu 
internetā bez maksas, izņemot gadījumus, ja 
par pamatotu atzīst saskaņā ar 10. panta 
a) punkta xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu.  
Aģentūra pārējo informāciju dara pieejamu 
datubāzēs pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

apzināto informāciju 15 darba dienu laikā 
dara publiski pieejamu internetā bez maksas, 
izņemot gadījumus, ja par pamatotu atzīst 
saskaņā ar 10. panta a) punkta 
xi) apakšpunktu iesniegtu lūgumu.  Aģentūra 
pārējo informāciju dara pieejamu datubāzēs 
pēc lūguma saskaņā ar 117. pantu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par 
to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 90
dienās pēc informācijas saņemšanas 
Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

e) dara atklātībā pieejamu informāciju par 
to, kādas vielas izvērtē un ir jau izvērtētas 15 
darba dienās pēc informācijas saņemšanas 
Aģentūrā saskaņā ar 118. panta 1. punktu;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamenta 263. grozījuma attiecīgā daļa nosaka laika periodu publiskas 
informācijas ievadīšanai datu bāzēs, lai nodrošinātu vienmērīgu procedūru. Regulā 
1049/2001 kā standarta atbildes laiks noteiktas 15 darba dienas.

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

Grozījums Nr. 287
76. PANTA 2. PUNKTA MA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ma) izveido un uztur risku paziņošanas 
izcilības centru; sniedz centralizētus, 
koordinētus resursus informācijas jomā par 
drošu ķīmisku vielu, preparātu un preču 
lietojumu; nodrošina informāciju par 
labāko praksi risku paziņošanas sektorā.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 263 punkts gb) )

Pamatojums

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums, ar kuru mēģina dot iespēju patērētājiem droši lietot 
vielas, preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas. (C. Davies)

Atbilstīgas un saskanīgas risku paziņošanas sistēmas izveide, nodrošinās patērētājus ar 
vajadzīgo informāciju un padomiem, lai dot iespēju patērētājiem droši un efektīvi lietot vielas, 
preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas. (M.-N. Lienemann, A. Ferreira + L. Ek + 
R. Oomen-Ruijten un V. Prodi)
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 288
77. PANTA 3. DAĻA

Valde pieņem Aģentūras iekšējās kārtības 
noteikumus un procedūras. Minētos 
noteikumus dara atklātībā pieejamus. 

Valde pieņem Aģentūras iekšējās kārtības 
noteikumus un procedūras. 

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums vajadzīgs 108. panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 289
78. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un, lielākais, seši Komisijas 
iecelti pārstāvji, tostarp trīs personas bez 
balsstiesībām, kuras pārstāv ieinteresētās 
puses. 

1. Valdē darbojas viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un, lielākais, seši Komisijas 
iecelti pārstāvji, tostarp trīs personas bez 
balsstiesībām, kuras pārstāv ieinteresētās 
puses, no kurām vismaz viena ir 
rūpniecības pārstāvis. 

Or. de

Pamatojums

No trīs ieinteresēto pušu pārstāvjiem vismaz vienam jābūt ražošanas pārstāvim, jo REACH
regulas prasībām būs milzīga ietekme uz ražošanu.

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

Grozījums Nr. 290
86. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Dalībvalstis Aģentūrai dara zināmus to 
ekspertu vārdus, kuri apliecinājuši pieredzi 
saskaņā 76. pantā paredzēto uzdevumu 

2. Dalībvalstis Aģentūrai dara zināmus to 
neatkarīgo ekspertu vārdus, kuri 
apliecinājuši pieredzi saskaņā 76. pantā 
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veikšanai un varētu strādāt komiteju 
darbagrupās, pievienojot norādi par viņu 
kvalifikāciju un konkrētām kompetences 
jomām.

paredzēto uzdevumu veikšanai un varētu 
strādāt komiteju darba grupās, pievienojot 
norādi par viņu kvalifikāciju un konkrētām 
kompetences jomām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina ekspertu neatkarību. Attiecīgā Eiropas Parlamenta grozījuma 
Nr. 282 daļa ir iesniegta atkārtotai apspriešanai. (U. Krupa)

Ir jānorāda, ka ekspertiem jābūt neatkarīgiem. C. Schlyter un citi)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 291
88. PANTA 3. PUNKTA 1. DAĻA

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un 
vietniekus ieceļ valde no Komisijas 
pieņemta kvalificētu kandidātu saraksta, 
balstoties uz attiecīgo pieredzi un 
kompetenci ķīmiska drošuma, dabaszinātņu 
vai reglamentatīvu un juridisku procedūru 
jomā.

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un 
vietniekus ieceļ valde. Valde tos izvēlas no 
Komisijas pieņemta kvalificētu kandidātu 
saraksta, pamatojoties uz publiskas atlases 
procedūru, pēc to atbildes uz pieprasījumu 
pēc interešu izteikšanas, kas tiek publicēts 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
vajadzības gadījumā preses izdevumos vai 
internetā. Apelācijas padomes locekļus un 
pārstāvjus ieceļ, pamatojoties uz attiecīgo 
pieredzi un kompetenci ķīmiska drošuma, 
dabaszinātņu vai regulējošu un juridisku 
procedūru jomā. Vismaz vienam Apelācijas 
padomes loceklim ir attiecīga pieredze 
juridisko procedūru jomā.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā Apelācijas padomes kompetenci, vismaz vienam tās loceklim ir jābūt attiecīgai 
pieredzei juridisko procedūru jomā. Ievērojot Apelācijas padomes uzdevumu veidu, 
kandidatūru iesniegšanai jānodrošina pārredzama procedūra.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 292
88. PANTA 4. PUNKTS 
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4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
minēto procedūru nosaka apelācijas 
padomes locekļiem vajadzīgo kvalifikāciju.

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. a
punktā minēto procedūru nosaka apelācijas 
padomes locekļiem vajadzīgo kvalifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 293
90. PANTA 1. PUNKTS

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. pantu, 
20. pantu, 27. panta 6. punktu, 30. panta
2. un 3. punktu un 50. pantu.

1. Var iesniegt apelācijas Aģentūras 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. pantu, 
20. pantu, 27. panta 6. punktu, 30. panta 
2. un 3. punktu, 50. pantu, 117. panta 
5. punktu un 118. pantu.

Or. en

Pamatojums

Apelācijai jābūt iespējamai attiecībā uz lēmumiem par konfidenciālu uzņēmējdarbības 
informāciju.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 294
92. PANTA 4. PUNKTS 

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. punktā 
paredzēto procedūru nosaka apelācijas 
padomes procedūras.

4. Komisija saskaņā ar 132. panta 3. a
punktā paredzēto procedūru nosaka 
apelācijas padomes procedūras.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
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lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 295
108. PANTS

Lai nodrošinātu pārskatāmību, valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un saziņā ar Komisiju, pieņem noteikumus, 
nodrošinot, lai sabiedrībai dara zināmu 
nekonfidenciālu reglamentatīvu, zinātnisku 
vai tehnisku informāciju par vielu, to 
preparātu vai izstrādājumu drošumu.

Lai nodrošinātu pārskatāmību, valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu 
un saziņā ar Komisiju, pieņem noteikumus, 
nodrošinot, lai sabiedrībai dara zināmu 
nekonfidenciālu reglamentatīvu, zinātnisku 
vai tehnisku informāciju par vielu, to 
preparātu vai izstrādājumu drošumu.

Aģentūra publicē iekšējos Aģentūras 
noteikumus un Vadības padomes un 
Aģentūras komiteju reglamentus.

Or. en

Pamatojums

Formulējumam attiecībā uz Aģentūras darba pārskatāmību ir jābūt precīzākam. Noteikumi 
attiecībā uz Aģentūras iekšējo noteikumu publicēšanu, kas līdz šim bija 77 panta trešajā 
teikumā, ir jāpārceļ uz 108. pantu, lai sistemātiski precizētu, ka tie attiecas uz pārskatāmību. 
Arī Vadības padomes un komiteju reglamenti ir jāpublicē, lai vēl atklātāk norādītu, kā 
Aģentūra darbojas.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 296
112. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ 
sarakstā atšķiras ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, paziņojumu iesniedzēji un 
reģistrētāji pieliek visas pūles, lai vienotos 
par ierakstu, ko ierakstīt sarakstā.

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ 
sarakstā atšķiras ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, Aģentūra nosaka ierakstu, ko 
ierakstīt sarakstā.

Or. en
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(Atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais 295. grozījums)

Pamatojums

Vienas vielas atšķirīgu apdraudējumu klasifikāciju gadījumā, tirgus spēki neizbēgami 
atbalstīs vielas piegādātāju ar zemāko apdraudējuma klasifikāciju. Tā rezultātā radīsies 
spiediens uz citiem piegādātājiem, lai samazinātu to apdraudējumu klasifikāciju.  Šādi būs 
vērojama tendence uz zemāko kopsaucēju, kas izraisīs standartu un aizsardzības 
samazināšanos. Labākais veids, kā izvairīties no šīs problēmas, ir nodrošināt, ka pastāv tikai 
viens ieraksts katras vielas klasifikācijai sarakstā.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 297
12 PANTA 2. PUNKTS

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ 
sarakstā atšķiras ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, paziņojumu iesniedzēji un 
reģistrētāji pieliek visas pūles, lai vienotos 
par ierakstu, ko ierakstīt sarakstā.

2. Ja 1. punktā paredzēto pienākumu dēļ 
sarakstā atšķiras ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, paziņojumu iesniedzēji un 
reģistrētāji pieliek visas pūles, lai vienotos 
par ierakstu, ko ierakstīt sarakstā. Ja šādu 
vienošanos nevar panākt, Aģentūra par 
attiecīgu samaksu nosaka šo ierakstu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pirmā lasījuma 295. grozījuma modifikācija, ņemot vērā vajadzību pēc 
stimuliem, lai vienošanos panāktu paši dalībnieki, nevis gaidītu, lai Aģentūra rīkojas pirmā. 
Pakārtotiem lietotājiem vienas vielas, ko ražo dažādi piegādātāji, vienāda klasifikācija ir 
kategoriska prasība. Bez tās, visticamāk, tiktu kompromitētas gan vides, gan komerciālās 
intereses.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 298
113. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Aģentūra kā datubāzi izveido un uztur 
klasifikācijas un marķējumu sarakstu, kurā ir 
uzskaitīta 112. panta 1. punktā minētā 
informācija gan par informāciju, kas darīta 
zināma saskaņā ar 112. panta 1. punktu, gan 
informāciju, kas iesniegta kā daļa no 
reģistrācijas. Regulas 118. panta 1. punktā 
minētās datubāzes informācija ir pieejama 

1. Aģentūra kā datubāzi izveido un uztur 
klasifikācijas un marķējumu sarakstu, kurā ir 
uzskaitīta 112. panta 1. punktā minētā 
informācija gan par informāciju, kas darīta 
zināma saskaņā ar 112. panta 1. punktu, gan 
informāciju, kas iesniegta kā daļa no 
reģistrācijas. Regulas 118. panta 1. punktā 
minētās datubāzes informācija ir pieejama 
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atklātībā.  Aģentūra piešķir piekļuvi citiem 
datiem par katru saraksta vielu tiem 
paziņotājiem un reģistrētājiem, kas 
iesnieguši informāciju par attiecīgo vielu 
saskaņā ar 29. panta 1. punktu.

atklātībā attiecībā uz 118. panta 2. un 3. 
punktu.  Aģentūra piešķir piekļuvi citiem 
datiem par katru saraksta vielu saskaņā ar 
117. pantu.

Or. en

Pamatojums

1. Nodrošina atbilstību 118. pantam. Bez atsauces uz 118. panta 2. un 3. punktu Aģentūra 
būtu spiesta publicēt informāciju, pat ja tā saskaņā ar 118. pantu būtu nolēmusi paturēt šo 
informāciju konfidenciālu. 

2. Vienkāršošana un atbilstība. Piekļuvi datiem reglamentē 117. pants, kamēr 29. panta 
1. punkts reglamentē Vielu informācijas apmaiņas forumu (SIEF). Tādēļ pareizajai atsaucei 
vajadzētu būt 117. pantam.

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

Grozījums Nr. 299
116. A PANTS (jauns)

Īpaši noteikumi informācijai vispārējai 
sabiedrībai

Lai palīdzētu patērētājiem vielu un 
preparātu lietojumu padarītu drošu un 
ilgtspējīgu, ražotāji dara pieejamu 
apdraudējumu un risku informāciju ar 
iepakojuma uzlīmes palīdzību uz katras 
vienības, kas ir laista tirgū pārdošanai 
patērētājiem, kura identificē riskus, kas 
saistīti ar ieteicamo lietojumu vai 
paredzamām nepareizas izmantošanas
situācijām. Turklāt iepakojuma uzlīmi 
vajadzības gadījumā papildina citu sakaru 
kanālu izmantojums, piemēram, tīmekļa 
vietnes detalizētākas drošības un lietojuma 
informācijas sniegšanai saistībā ar 
attiecīgo vielu vai preparātu.

Or. en
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Pamatojums

298. grozījums, pirmais lasījums. Nedaudz mainīts formulējums.

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

Grozījums Nr. 300
116. A PANTS (jauns)

Īpaši noteikumi informācijai vispārējai 
sabiedrībai

1. Lai palīdzētu patērētājiem vielu un 
preparātu lietojumu padarītu drošu un 
ilgtspējīgu, ražotāji dara pieejamu risku 
informāciju ar iepakojuma uzlīmes 
palīdzību uz katras vienības, kas ir laista 
tirgū pārdošanai patērētājiem, kura 
identificē riskus, kas saistīti ar ieteicamo 
lietojumu vai paredzamām nepareizas 
izmantošanas situācijām. Turklāt 
iepakojuma uzlīmi vajadzības gadījumā 
papildina citu sakaru kanālu izmantojums, 
piemēram, tīmekļa vietnes detalizētākas 
drošības un lietojuma informācijas 
sniegšanai saistībā ar attiecīgo vielu vai 
preparātu.
2. Attiecīgi tiek grozīta direktīva 
1999/45/EK un 67/548/EEK.

Or. en

Pamatojums

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums. (C. Davies)

Attiecas uz pirmā lasījuma 298. grozījumu. 

Atbilstīgas un saskanīgas risku paziņošanas sistēmas izveide nodrošinās patērētājus ar 
vajadzīgo informāciju un padomiem, lai dot iespēju patērētājiem droši un efektīvi lietot vielas, 
preparātus un produktus, kas satur ķimikālijas. (R. Oomen-Ruijten un V. Prodi; M.-
N. Lienemann un A. Ferreira)

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

Grozījums Nr. 301
117. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) precīza ražotas vai tirgū laistas vielas vai 
preparāta tonnāža;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais c) apakšpunkta svītrojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta 814. grozījumu. Tas 
uzlabos pētniecības, ķimikāliju izplatības un pārveidošanās, kā arī iespējamās iedarbības uz 
cilvēkiem un vidi modeļu kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 302
117. PANTA 2. PUNKTA D) un DA) APAKŠPUNKTS (jauni)

d) ražotāju vai importētāju saiknes ar 
pakārtotiem lietotājiem.

d) ražotāju vai importētāju saiknes ar 
pakārtotiem lietotājiem un iesaistītajiem 
mazumtirgotājiem;

da) jebkāda informācija par uz vietas 
izolētiem un transportētiem izolētiem 
starpproduktiem.

Or. en

Pamatojums

Daļēji attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 304. grozījumu.

1. Precizējums, ka ražotāja saiknes ietver arī mazumtirgotājus.

2. Uz vietas izolēti vai transportēti starpprodukti paliek tām pašām vai ļoti ierobežotam 
skaitam uzņēmumu un tiek pilnībā izlietoti sintēzes procesos. Zināšanas par to lietojumu ļauj 
izdarīt secinājumus par procesiem un līdzekļiem. Tāpēc šo informāciju parasti nevajadzētu 
publicēt.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 303
117. PANTA 4. A UN 4. B PUNKTS (jauni)
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4.a Kad saskaņā ar regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 Aģentūrai veic pieprasījumu 
par piekļuvi dokumentiem, kuriem 
iesniedzējs ir pieprasījis konfidencialitāti, 
Aģentūra veic konsultācijas ar trešo pusi, 
kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 4. punktā saskaņā ar tā otro un 
trešo daļu.
Aģentūra informē reģistrētāju un 
vajadzības gadījumā – potenciālo 
reģistrētāju, pakārtotos lietotājus vai citas 
šajā pieprasījumā iesaistītās puses.
Aģentūra informē iesniedzēju, kā arī 
reģistrētāju, potenciālo reģistrētāju, 
pakārtotos lietotājus vai citas šajā 
pieprasījumā iesaistītās puses par 
iesniegumu par piekļuvi šiem 
dokumentiem. Saskaņā ar 87., 88. un 89. 
pantu jebkurš no šiem dalībniekiem var 
iesniegt apelāciju Apelācijas padomē pret 
šādu lēmumu 15 dienu laikā pēc šī 
lēmumam. Šādai apelācijai ir atliekoša 
ietekme. Apelācijas padome lemj par 
apelāciju 30 dienu laikā.
4.b Kamēr tiek gaidīta apelācija vai kamēr 
vēl var iesniegt apelāciju, Aģentūra un 
visas dalībvalsts kompetentās iestādes 
saglabā attiecīgās informācijas 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

4. a un 4. b punkts rada atbilstību regulai Nr. 1049/2001/EK (par piekļuvi informācijai) un 
precizē aģentūras rīcību REACH regulas kontekstā. Saskaņā ar oriģinālo COM priekšlikumu 
115. panta 2. un 4. punktam.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 304
118. PANTS

1. Šādu Aģentūras rīcībā esošu informāciju 
par vielām, to preparātiem vai 
izstrādājumiem saskaņā ar 76. panta 2. 

1. Šādu Aģentūras rīcībā esošu informāciju 
par vielām, to preparātiem vai 
izstrādājumiem saskaņā ar 76. panta 2. 
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punkta d) apakšpunktu internetā dara 
pieejamu atklātībā bez maksas:

punkta d) apakšpunktu internetā parasti dara 
pieejamu atklātībā bez maksas:

a) vielas tirdzniecības nosaukums(i);
b) vielas nosaukums IUPAC nomenklatūrā 
– Direktīvas 67/548/EEK nozīmē bīstamām 
vielām;
c) vielas nosaukums, kāds norādīts EINECS, 
ja ir;

c) vielas nosaukums, kāds norādīts EINECS, 
ja ir;

d) vielas klasifikācija un marķējums; d) vielas klasifikācija un marķējums;
e) fiziski un ķīmiski dati par vielu, tās 
izplatības ceļiem un izplatīšanos vidē;

e) fiziski un ķīmiski dati par vielu, tās 
izplatības ceļiem un izplatīšanos vidē;

f) visu toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas 
pētījumu rezultāti;

f) visu toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas 
pētījumu rezultāti;

g) jebkurš saskaņā ar I pielikumu noteikts 
atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) vai 
paredzētā beziedarbības koncentrācija 
(PNEC);

g) jebkurš saskaņā ar I pielikumu noteikts 
atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) vai 
paredzētā beziedarbības koncentrācija 
(PNEC);

h) saskaņā ar IV pielikuma 4. un 5. iedaļu 
sniegtie norādījumi par drošu lietošanas 
veidu;

h) saskaņā ar IV pielikuma 4. un 5. iedaļu 
sniegtie norādījumi par drošu lietošanas 
veidu;

i) analītiskas metodes, ja tās lūgts izmantot 
saskaņā ar IX vai X pielikumu, kas ļauj 
konstatēt apkārtējā vidē izdalījušās bīstamas 
vielas, kā arī noteikt tiešo iedarbību uz 
cilvēkiem.

i) analītiskas metodes, ja tās lūgts izmantot 
saskaņā ar IX vai X pielikumu, kas ļauj 
konstatēt apkārtējā vidē izdalījušās bīstamas 
vielas, kā arī noteikt tiešo iedarbību uz 
cilvēkiem.

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
10. panta a) un xi) punktu iesniedz 
pamatojumu, ko Aģentūra pieņem kā 
pamatotu – par to, kāpēc publiskošana 
varētu apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses:

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
76. panta 2. punkta d) apakšpunktu 
iesniedz pamatojumu, ko Aģentūra pieņem 
kā pamatotu – par to, kāpēc publiskošana 
varētu apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses:

a) ja tas ir būtiski klasificēšanā un 
marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;

a) ja tas ir būtiski klasificēšanā un 
marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;

b) kopējās tonnāžas diapazons (t.i., 1 – 10 
tonnas, 10 – 100 tonnas, 100 – 1 000 tonnas 
vai vairāk par 1 000 tonnām), kādā reģistrēta 

b) kopējās tonnāžas diapazons (t.i., 1 – 10 
tonnas, 10 – 100 tonnas, 100 – 1 000 tonnas 
vai vairāk par 1 000 tonnām), kādā reģistrēta 
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konkrēta viela; konkrēta viela;
c) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;

c) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;

d) citu drošības datu lapā ietvertu 
informāciju, kas nav uzskaitīta 1. punktā.

d) citu drošības datu lapā ietvertu 
informāciju, kas nav uzskaitīta 1. punktā;

d)a vielas tirdzniecības nosaukumus;
db) vielas nosaukumu IUPAC
nomenklatūrā – Direktīvas 67/548/EEK 
nozīmē bīstamām vielām;
2.a Īpašos attaisnotos gadījumos 1. punktā 
minēto informāciju var atbrīvot no 
elektroniskas publiskās piekļuves, ja 
iesniedzēja puse pierāda Aģentūra, ka šāda 
publikācija kaitē tās komerciālām 
interesēm vai zinātniska pētījuma un 
izstrādes interesēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 808. grozījumu, kas pieņemts pirmajā lasījumā. 
1. punkta informācija ļauj konkurentiem iegūt detalizētu informāciju par ražošanas 
procesiem. Īpašos gadījumos ir jābūt publicēšanas atbrīvojuma iespējai, ja tā ir pamatota un 
to pieņem aģentūra (parasti un 3. punkts).
Kopā ar citu informāciju tirdzniecības nosaukums un IUPAC nosaukums var būt ļoti jūtīga 
informācija uzņēmumam. Tāpēc tā ir jāpievieno 2. punktam.
Noteikumi ir svarīgi, jo citās valstīs, piemēram, ASV un Japānā, ir līdzīgi noteikumi, kas ļauj 
saglabāt jebkādas informācijas konfidencialitāti, ja tā tiek pamatota.

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

Grozījums Nr. 305
118. PANTA 1. PUNKTA GA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ga) ja tas ir būtiski klasificēšanā un 
marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;

Or. en
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(Atjaunots Komisijas priekšlikums)

(Saistīts ar šī paša autora 118. panta 2. a punkta grozījumu)

Pamatojums

Informācija par bīstamiem piemaisījumiem vai piedevām, ja tādas ir būtiskas klasifikācijai un 
marķēšanai, ir jādara pieejama publiski.

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

Grozījums Nr. 306
118. PANTA 1. PUNKTA HA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 ha) drošības datu lapas informācija,  
izņemot kompānijas/uzņēmuma 
nosaukumu  piemērojot 117. panta 
2. punktu;

Or. en

(Atjaunots Komisijas priekšlikums)

(Saistīts ar šī paša autora 118. panta 2. d punkta grozījumu)

Pamatojums

Drošība datu lapas informācija, izņemot kompānijas nosaukumu vai citu konfidenciālu 
informāciju, ir jādara publiski pieejama.

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

Grozījums Nr. 307
118. PANTA 1. PUNKTA IA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ia) kopējās tonnāžas diapazons (t.i., 1–10 
tonnas, 10–100 tonnas, 100–1 000 tonnas
vai vairāk par 1 000 tonnām), kādā 
reģistrēta konkrēta viela;

Or. en

(Kompromisa grozījums – 62. panta 2. punkta b) apakšpunkts – pamatots ar 814. grozījumu –
pirmais lasījums)
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(Saistīts ar šī paša autora 118. panta 2. b punkta grozījumu)

Pamatojums

814. grozījumā Parlaments svītroja „precīzas” tonnāžas norādi no vienmēr konfidenciālas 
informācijas saraksta. Kaut arī „precīzas” tonnāžas konfidencialitātes saglabāšana varētu 
būt pieņemama, sabiedrībai jābūt vismaz tiesībām zināt par kopējo tonnāžas diapazonu, ar 
kuru ir reģistrēta konkrēta viela. Tāpēc informācija par tonnāžas diapazoniem ir jāpievieno 
sarakstam ar publiski pieejamu informāciju. C. Schlyter un citi)

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

Grozījums Nr. 308
118. PANTA 1. PUNKTA IB) APAKŠPUNKTS (jauns)

ib) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 117. panta 2. punkta grozījumu. Piekļuve pētījumu kopsavilkumiem ļaus veikt 
publisko pētījumu rezultātu pareizu interpretāciju un uzlabot vispārējo kvalitāti.

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

Grozījums Nr. 309
118. PANTA 2. PUNKTS

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
10. panta a) un xi) punktu iesniedz 
pamatojumu, ko Aģentūra pieņem kā 
pamatotu – par to, kāpēc publiskošana 
varētu apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses:

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
10. panta a) un xi) punktu iesniedz 
pamatojumu, ko Aģentūra pieņem kā 
pamatotu – par to, kāpēc publiskošana 
varētu apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses:

a) ja tas ir būtiski klasificēšanā un a) ja tas ir būtiski klasificēšanā un 
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marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;

marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;

b) kopējās tonnāžas diapazons (t.i., 1 – 10 
tonnas, 10 – 100 tonnas, 100 – 1 000 
tonnas vai vairāk par 1 000 tonnām), kādā 
reģistrēta konkrēta viela;
c) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;
d) citu drošības datu lapā ietvertu 
informāciju, kas nav uzskaitīta 1. punktā.

d) citu drošības datu lapā ietvertu 
informāciju, kas nav reģistrētāja 
nosaukums, Ķīmiskās drošības ziņojums, 
kopējais vielas daudzums Eiropas 
Savienības tirgū un kas nav uzskaitīta 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 117. panta 2. punkta un 118. panta 1. punkta grozījumiem. Šis jauna Padomes 
punkta grozījums precizē publisko piekļuvi uzņēmējdarbības informācijai, kas nav 
konfidenciāla.

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

Grozījums Nr. 310
118. PANTA 2. PUNKTS

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
10. panta a) un xi) punktu iesniedz 
pamatojumu, ko Aģentūra pieņem kā 
pamatotu – par to, kāpēc publiskošana 
varētu apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses:

2. Šādu informāciju par vielām, to 
preparātiem vai izstrādājumiem dara 
atklātībā pieejamu internetā bez maksas 
saskaņā ar 76. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izņemot gadījumus, ja puse, 
kas iesniegusi informāciju, saskaņā ar 
10. panta a) un xi) punktu iesniedz 
pamatojumu, ko Aģentūra pieņem kā 
pamatotu – par to, kāpēc publiskošana var
apdraudēt reģistrētāja vai kādas citas 
ieinteresētas puses komerciālās intereses, ar 
nosacījumu, ka nepastāv svarīgāka 
sabiedrības interese par datu izpaušanu:

a) ja tas ir būtiski klasificēšanā un 
marķēšanā – vielas tīrības pakāpe un 
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apzināti tās piemaisījumi un/vai piedevas, 
kas zināmas kā bīstamas;
b) kopējās tonnāžas diapazons (t.i., 1 – 10 
tonnas, 10 – 100 tonnas, 100 – 1 000 
tonnas vai vairāk par 1 000 tonnām), kādā 
reģistrēta konkrēta viela;
c) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;

c) 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētās 
informācijas izpētes kopsavilkumu vai 
koncentrētu izpētes kopsavilkumu;

d) citu drošības datu lapā ietvertu 
informāciju, kas nav uzskaitīta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 311
124. PANTS

Dalībvalstis uztur konkrētiem apstākļiem 
piemērotu oficiālu kontroles un citu darbību 
sistēmu.

Dalībvalstis uztur konkrētiem apstākļiem 
piemērotu oficiālu kontroles un citu darbību 
sistēmu saskaņā ar Aģentūras 
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sagatavotajām vadlīnijām.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 816. 

Lai REACH regulu varētu konsekventi ieviest, Aģentūrai ir jābūt tiesīgai pieprasīt 
dalībvalstīm veikt konkrētas pārbaudes un pasākumus. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 312
124.A PANTS (jauns)

Dalībvalstis pilnvaro Aģentūru uzsākt 
kontroli un pasākums, un tā sagatavo 
vadlīnijas uzraudzības sistēmas 
saskaņošanai un efektivitātei.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 817. 

REACH regulas sistēmas pārvaldībai vajadzīga tās noteikumu saskaņota ieviešana visā 
iekšējā tirgū un izmantojot efektīvu uzraudzības sistēmu. Tāpēc Aģentūrai ir jābūt gatavai 
pieprasīt dalībvalstīm veikt uzraudzību vai pasākumus. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 313
125. PANTS

Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, 
ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka sodus īsteno.  Paredzētajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. The Member States shall 
notify those provisions to the Commission 
no later than …* and shall notify it without 
delay of any subsequent amendment 
affecting them.

Pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu 
pamatnostādņu kopumu, ir jānosaka 
noteikumi par sodiem, ko piemēro par šīs 
regulas pārkāpumiem, un visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka sodus īsteno.  
Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis ne 
vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas paziņo par 
šiem noteikumiem Komisijai un Aģentūrai 
un nekavējoties paziņo tai par visiem to 
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turpmākiem grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 818. 

Atstājot sodu sistēmu dalībvalstu pārziņā, Eiropas Savienībā rastos atšķirīgi sodi. Ja ir 
jāsasniedz REACH regulas mērķi, ir jāpastāv saskaņotai sodu sistēmai un saskaņotai 
ieviešanai.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 314
130. PANTS

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

Pielikumus var grozīt saskaņā ar 130. panta 
3. a punktā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi” , jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 315
131. PANTS

Pasākumus, kas vajadzīgi efektīvai šīs 
regulas īstenošanai, paredz saskaņā ar 132. 
panta 3. punktā minēto procedūru.

Ja efektīvai šīs regulas īstenošanai izrādās, 
ka it jāpieņem pasākumi, kuriem nav 
piešķirtas pilnvaras citur šajā regulā, šos
pasākumus pieņem:
a) saskaņā ar 132. panta 3. punktā minēto 
procedūru, kad pieņemamie pasākumi ir 
vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai 
grozītu būtiskus šīs regulas noteikumus;
b) saskaņā ar 132. panta 3. a punktā 
minēto procedūru, kad pieņemamie 
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pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas 
izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
nosacījumus;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo 
īpaši – lai atšķirtu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas 
procedūru ar rūpīgu pārbaudi”.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 316
132. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3. a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. a un 7. pantu ar 
Lēmuma 2006/512/EK grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo 
īpaši – lai iekļautu „regulatīvās komitejas procedūru ar rūpīgu pārbaudi”, jo daži attiecīgie 
pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus tiesību aktu projektu 
elementus.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 317
133. PANTS

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz 
Aģentūru

Aģentūras izveides sagatavošana

1. Komisija sniedz Aģentūras izveidei 
vajadzīgo atbalstu.

1. Komisija piešķir Aģentūras izveidei 
vajadzīgo atbalstu.

2. Šādam nolūkam līdz izpilddirektora
iecelšanai saskaņā ar 83. pantu Komisija 
Aģentūras vārdā, izmantojot tai paredzēto 
budžetu, var iecelt darbiniekus, arī personu, 
kas veic administratīvas pagaidu 

2. Šādam nolūkam līdz izpilddirektors 
uzņemas savus pienākumus pēc tam, kad 
viņu ir iecēlusi Aģentūras Vadības padome 
saskaņā ar 83. pantu Komisija Aģentūras 
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izpilddirektora funkcijas, un slēgt citus 
līgumus.

vārdā, izmantojot tai paredzēto budžetu, var: 
a) iecelt darbiniekus, arī personu, kas veic 
pagaidu izpilddirektora funkcijas; un
b) slēgt citus līgumus.

Or. en

Pamatojums

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading. 

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 318
136.A PANTS (jauns)

136. a pants
Starpposma nobeiguma ietekmes 
novērtējums
1. Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, neierobežojot 137. panta 
noteikumus, Komisija veic šīs regulas 
starpposma nobeiguma ietekmes 
novērtējumu. Ietekmes novērtējumā ir 
analizēts pašreizējais stāvoklis attiecībā uz 
šīs regulas ieviešanu, salīdzināti panāktie 
rezultāti ar agrākām cerībām un novērtēta 
šīs regulas ietekme uz funkcionēšanu un 
konkurenci iekšējā tirgū.
2. Komisija iesniedz nobeiguma ietekmes 
novērtējumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei (vēlākais sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā). Komisija iesniedz 
priekšlikumu par jebkādiem regulas 
grozījumiem, kas šķiet nepieciešami, 
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pamatojoties uz nobeiguma ietekmes 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 823. 

Ņemot vērā REACH regulas ieviestās reglamentējošās sistēmas svarīgumu, ir jānovērtē 
panāktie rezultāti piecu gadu laikā pēc ieviešanas, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti sākotnējie 
mērķi, un ja nav – veikt vajadzīgos pielāgojumus.

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

Grozījums Nr. 319
137. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija līdz … * to pārskata, lai 
izvērtētu, vai paildzināt to pienākumu 
piemērošanu, kas paredz veikt ķīmiskās 
drošības novērtējumu un dokumentēt to 
ķīmiskās drošības pārskatā par vielām, uz ko 
tādas saistības neattiecas tādēļ, ka attiecīgās 
vielas nav jāreģistrē vai arī ir jāreģistrē, bet 
tās gadā ražo vai importē mazākā apjomā 
par 10 tonnām. Pamatojoties uz 
pārskatīšanu, Komisija vajadzības gadījumā 
var nākt klajā ar tiesību aktu projektiem 
paildzināt minētos pienākumus.

1. Komisija līdz … * to pārskata, lai 
izvērtētu, vai paildzināt to pienākumu 
piemērošanu, kas paredz veikt ķīmiskās 
drošības novērtējumu un dokumentēt to 
ķīmiskās drošības pārskatā par vielām, uz ko 
tādas saistības neattiecas tādēļ, ka attiecīgās 
vielas nav jāreģistrē. Pamatojoties uz 
pārskatīšanu, Komisija vajadzības gadījumā 
var nākt klajā ar tiesību aktu projektiem 
paildzināt minētos pienākumus.

* 12 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā * 6 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā

Or. en

(Grozījums Nr. 312 – pirmais lasījums)

(Saistīts ar 14. panta 1. punktu un to pašu autoru iesniegto punkta grozījumu)

Pamatojums

Pārskats attiecībā ķīmiskās drošības ziņojums ir jāsagatavo pēc sešiem gadiem, kad ir gūta 
pieredze no pirmajām divām reģistrācijas fāzēm. Ja ķīmiskās drošības ziņojums kļūst obligāts 
visām vielām, sākot ar 1 tonnu un nevis sākot ar 10 tonnām, kā tas ierosināts šo pašu autoru 

  
* 12 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* 12 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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14. panta 1. punkta grozījumā, šajā pantā nav jāmin maza apjoma vielas.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 320
137. PANTA 2. PUNKTS, IEVADDAĻA

2. Komisija var nākt klajā ar tiesību aktu 
projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski 
lietojamu un rentablu paņēmienu, kā 
izvēlēties polimērus reģistrēšanai, 
pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un 
izmantojamiem zinātnes kritērijiem, un, kad 
publicēts pārskats par še uzskaitīto:

2. Komisija nāk klajā ar tiesību aktu 
projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski 
lietojamu un rentablu paņēmienu, kā 
izvēlēties polimērus reģistrēšanai un 
novērtēšanai, pamatojoties uz stabiliem 
tehniskiem un izmantojamiem zinātnes 
kritērijiem, bet ne vēlāk kā 6 gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā, un, kad publicēts 
pārskats par še uzskaitīto:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nosaka laika periodu Komisijai, lai sagatavotu realizējumu un rentablu 
polimēru atlases veidu reģistrācijai un novērtēšanai. Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 313 
ir iesniegts atkārtotai apspriešanai. 

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

Grozījums Nr. 321
137. PANTA 2. PUNKTS, IEVADDAĻA

2. Komisija var nākt klajā ar tiesību aktu 
projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski 
lietojamu un rentablu paņēmienu, kā 
izvēlēties polimērus reģistrēšanai, 
pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un 
izmantojamiem zinātnes kritērijiem, un, kad 
publicēts pārskats par še uzskaitīto:

2. Komisija nāk klajā ar tiesību aktu 
projektiem, līdzko var izstrādāt praktiski 
lietojamu un rentablu paņēmienu, kā 
izvēlēties polimērus reģistrēšanai, 
pamatojoties uz stabiliem tehniskiem un 
izmantojamiem zinātnes kritērijiem, bet ne 
vēlāk kā 6 gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, un, kad publicēts pārskats par še 
uzskaitīto:

Or. en
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(Grozījums Nr. 313 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Polimēru reģistrācijas priekšlikuma izstrādes nepieciešamība un termiņš nav jāatstāj 
Komisijas ziņā. Šāda reģistrācija ir bijusi paredzēta projekta tekstā, kas ir nosūtīts 
apskatīšanai internetā. Ir jānosaka gala termiņš, lai veicinātu realizējama un rentabla 
polimēru reģistrācijas atlases veida izstrādi. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt un Chris 
Davies

Grozījums Nr. 322
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Regulas 114. panta 3. punktā minētajā 
pārskatā par šīs regulas izmantojumā gūto 
pieredzi, iekļauj prasību pārskatīšanu tādu
vielu reģistrācijai, kuras gadā viens ražotājs 
ražo vai importētājs importē tikai apjomā, 
sākot no 1 tonnas, bet mazāk par 
10 tonnām. Pamatojoties uz pārskatīšanu, 
Komisija var nākt klajā ar tiesību aktu 
projektiem, paredzot grozīt informācijas 
prasības vielām, ko gadā viens ražotājs ražo 
vai importētājs importē 1 tonnu vai lielākā 
apjomā, līdz 10 tonnām, ņemot vērā 
notikumu attīstību, piemēram, attiecībā uz 
alternatīvu testēšanu un (kvantitatīvām) 
struktūraktīvām attiecībām ((Q)SARs).

3. Regulas 114. panta 3. punktā minētajā 
pārskatā par šīs regulas izmantojumā gūto 
pieredzi, iekļauj informācijas prasību 
pārskatīšanu vielu reģistrācijai. Pamatojoties 
uz pārskatīšanu, Komisija var nākt klajā ar 
tiesību aktu projektiem, paredzot grozīt 
informācijas prasības, kas norādītas VII–X 
pielikumā ar nolūku ņemt vērā notikumu 
attīstību, jo īpaši attiecībā uz alternatīvu 
testēšanu un (kvantitatīvām) struktūraktīvām 
attiecībām ((Q)SARs).

Or. en

(Grozījums Nr. 314 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Informācijas prasību pārskatam ir jāattiecas uz visiem attiecīgajiem pielikumiem un ir jāņem 
vērā pēdējie notikumi saistībā ar alternatīvo testēšanu. (C. Lucas un citi)

Vienkāršojums ir paredzēts, lai nodrošinātu to, ka informācijas prasības ņem vērā pēdējos 
notikumus attiecībā uz testēšanu un QSAR. (C. Davies)
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Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 323
137. PANTA 4. PUNKTS 

4. Komisija līdz … * pārskata I, IV un 
V pielikumu, lai vajadzības gadījumā 
ierosinātu to grozījumus saskaņā 
ar 132. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

4. Komisija līdz … pārskata IV un 
V pielikumu, lai vajadzības gadījumā 
ierosinātu to grozījumus saskaņā 
ar 132. panta 3. a punktā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 59. panta 2. punkta grozījumu, tas svītro atsauci uz I pielikumu, ko ieviesusi 
Padome attiecībā uz metodoloģiju izstrādi, lai noteiktu kancerogēnu un mutagēnu vielu 
robežvērtības.
Tas arī saskaņo tekstu ar jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumiem un jo īpaši – aizstāj 
parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru ar rūpīgu 
pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus 
tiesību aktu projektu elementus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 324
137. PANTA 4. PUNKTS 

4. Komisija līdz … * pārskata I, IV un 
V pielikumu, lai vajadzības gadījumā 
ierosinātu to grozījumus saskaņā 
ar 132. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

4. Komisija līdz … * pārskata IV un 
V pielikumu, lai vajadzības gadījumā 
ierosinātu to grozījumus saskaņā 
ar 132. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 52. (a) apsvēruma grozījumu.

  
* 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 325
137. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

 4.a Līdz …* Komisija katru gadu veic 1 
tonnas robežvērtības pārskatu katram 
ražotājam vai importētājam reģistrācijas 
vajadzībām un informācijas prasībām 
saskaņā ar 12. pantu par nanodaļiņām. 
Pamatojoties uz šo pārskatu, Komisija nāk 
klajā ar atbilstīgiem tiesību aktu 
projektiem, lai grozītu tonnāžas 
robežvērtību un informācijas prasības 
nanodaļiņām, lai nodrošinātu piemērotu 
risku novērtējumu un vajadzības gadījumā 
– risku samazināšanu, lai attiecībā uz 
nanodaļiņām panāktu augsta līmeņa 
cilvēku veselības un vides aizsardzību.
* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā grozīto 2006. gada 
10. marta Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 

(SCENIHR) atzinumu)

Pamatojums

Kā norāda SCENIHR, liels zināšanu trūkums par nanodaļiņu risku novērtēšanu, kā arī tās 
secinājumi par vajadzību mainīt esošās metodes, norāda uz steidzamu nepieciešamību 
pārskatīt REACH regulas noteikumus, lai nodrošinātu adekvātu risku novērtēšanu un 
vajadzības gadījumā – risku samazināšanu attiecībā uz modificētām nanodaļiņām.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Grozījums Nr. 326
139. PANTS

Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu svītro. Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu svītro. 
Direktīvu 1999/45/EK groza, lai 
nodrošinātu, ka patērētāji saņem vajadzīgo 
informāciju, lai veiktu piemērotus 
pasākumus drošai vielu un preparātu 
lietošanai.
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Or. fr

Pamatojums

Piemērotas un saskaņotas risku paziņošanas sistēmas izstrāde patērētājiem ļaus iegūt 
informāciju un padomus, kas vajadzīgi, lai droši un efektīvi lietotu vielas un preparātus.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 327
I PIELIKUMA 0. DAĻAS 0.3 APAKŠPUNKTS

0.3. Ražotājs ķīmiskās drošības novērtējumā 
pievēršas vielas ražošanai un visiem 
apzinātiem lietošanas veidiem.   Importētājs 
ķīmiskās drošības novērtējumā pievēršas 
visiem apzinātiem lietošanas veidiem.
Ķīmiskā drošības novērtējumā izskata ar 
apzinātiem lietošanas veidiem definētu 
vielas (arī visu galveno tās piemaisījumu un 
piedevu), tās preparātu un izstrādājumu 
lietošanas veidu.  Novērtējumā izskata visas 
vielas dzīves cikla stadijas, ņemot vērā 
ražošanu un apzinātus lietošanas veidus. 
Ķīmiskā drošības novērtējumā salīdzina 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, ko varētu 
radīt viela ar zināmu vai loģiski paredzamu 
iedarbību uz cilvēkiem un/vai apkārtējo vidi, 
ar ietekmi, ko šī viela varētu radīt, ņemot 
vērā īstenotus un ieteiktus riska pārvaldības 
pasākumus un darbības apstākļus.

Ķīmiskās drošības novērtējumā pievēršas 
visiem apzinātiem lietošanas veidiem 
daudzumos no 1 un vairāk tonnām vienā 
gadā. Tajā izskata ar apzinātiem lietošanas 
veidiem definētu vielas (arī visu galveno tās 
piemaisījumu un piedevu), tās preparātu vai
izstrādājumu lietošanas veidu. Novērtējumā 
izskata visas vielas dzīves cikla stadijas, kā 
definēts pēc apzinātiem lietojumiem.
Ķīmiskā drošības novērtējumā salīdzina 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, ko varētu 
radīt viela ar zināmu vai loģiski paredzamu 
iedarbību uz cilvēkiem un/vai apkārtējo vidi, 
ar ietekmi, ko šī viela varētu radīt, ņemot 
vērā īstenotus un ieteiktus riska pārvaldības 
pasākumus un darbības apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 831. grozījumu. 

Tas uzlabo realizējamību, nosakot apjoma ierobežojumu, lai veiktu ķīmiskās drošības 
novērtējumu. Saskaņo I pielikumu ar 36. panta 4. c punktu.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries un Chris Davies

Grozījums Nr. 328
I PIELIKUMA 1. DAĻAS 1.4.1 APAKŠPUNKTS
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1.4.1. Pamatojoties uz 1. un 2. darbības 
rezultātiem, vielai konstatē DNEL, 
atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ceļus, 
iedarbības ilgumu un biežumu.   Par dažiem 
faktoriem, jo īpaši par mutagēnumu un 
kancerogēnumu pieejamā informācija varbūt 
neļauj noteikt robežvērtību, un tādējādi 
nevar konstatēt DNEL. Ja iedarbības 
scenārijs(i) to attaisno, var pietikt ar vienu 
DNEL.  Tomēr, ņemot vērā pieejamo 
informāciju un iedarbības scenāriju(us) 
ķīmiskās drošības pārskata 5. iedaļā, varbūt 
jāapzina dažādi DNEL katrai individuālai 
konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba 
ņēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši – ar 
vides starpniecību – pakļauti cilvēki) un, 
iespējams, dažām mazāk aizsargātām 
apakšgrupām (piemēram, bērni, 
grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības 
ceļiem.  Pilnībā pamato, inter alia, norādot 
izmantotās informācijas izvēli, iedarbības 
ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un iedarbības 
ilgumu un biežumu vielai, uz ko attiecas 
DNEL.  Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu 
iedarbības ceļu, tad DNEL konstatē katram 
iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai visiem 
ceļiem kopā. Konstatējot DNEL, inter alia, 
ņem vērā šādus faktorus:  

Pamatojoties uz 1. un 3. darbības 
rezultātiem, vielai konstatē atvasinātus 
beziedarbības līmeņus, atspoguļojot 
iespējamos ievadīšanas ceļus, iedarbības 
ilgumu un biežumu. Par dažiem faktoriem, 
jo īpaši par mutagēnumu un kancerogēnumu 
pieejamā informācija varbūt neļauj noteikt 
robežvērtību, un tādējādi nevar konstatēt 
DNEL.  Ja iedarbības scenārijs(i) to attaisno, 
var pietikt ar vienu DNEL. Tomēr, ņemot 
vērā pieejamo informāciju un iedarbības 
scenāriju(us) ķīmiskās drošības pārskata 
5. iedaļā, varbūt jāapzina dažādi DNEL
katrai individuālai konkrētai cilvēku grupai 
(piemēram, darba ņēmēji, patērētāji un 
iedarbībai netieši – ar vides starpniecību –
pakļauti cilvēki) un mazāk aizsargātām 
grupām un atšķirīgiem iedarbības ceļiem. 
Pilnībā pamato, inter alia, norādot 
izmantotās informācijas izvēli, iedarbības 
ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un iedarbības 
ilgumu un biežumu vielai, uz ko attiecas 
DNEL.  Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu 
iedarbības ceļu, tad DNEL konstatē katram 
iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai visiem 
ceļiem kopā. Konstatējot DNEL, inter alia, 
ņem vērā šādus faktorus:

i) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada 
eksperimentālās informācijas dažādība, kā 
arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

i) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada 
eksperimentālās informācijas dažādība, kā 
arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

ii) ietekmes būtību un nopietnību; ii) ietekmes būtību un nopietnību;

iii) to cilvēku (apakš)grupu apdraudētību, 
uz kurām attiecas kvantitātes un/vai 
kvalitātes informācija par iedarbību.

iii) cilvēku grupas, uz kurām attiecas 
kvantitātes un/vai kvalitātes informācija par 
iedarbību.

iii a) īpašu neaizsargāto grupu uzņēmību;

iii b) jebkādas norādes par nestandarta 
iedarbību, jo īpaši, ja darbības veids ir 
nezināms vai nepietiekami raksturots; 
iii c) iespējama vienlaicīga citu ķimikāliju 
iedarbība.

Or. en
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Pamatojums

Daudzas slimības rodas perinatālajā fāzē.  Tāpēc ir arī jāiekļauj neaizsargātās grupas, lai 
noteiktie drošības līmeņi būtu derīgi nākamo paaudžu aizsardzībai. 
Tas paredz Parlamenta 320. grozījuma atkārtotu apspriešanu.

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

Grozījums Nr. 329
I PIELIKUMA 1. DAĻAS 1.4.1 APAKŠPUNKTS

Pamatojoties uz 1. un 2. darbības 
rezultātiem, vielai konstatē DNEL, 
atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ceļus, 
iedarbības ilgumu un biežumu.  Par dažiem 
faktoriem, jo īpaši par mutagēnumu un 
kancerogēnumu pieejamā informācija varbūt 
neļauj noteikt robežvērtību, un tādējādi 
nevar konstatēt DNEL. Ja iedarbības 
scenārijs(i) to attaisno, var pietikt ar vienu 
DNEL. Tomēr, ņemot vērā pieejamo 
informāciju un iedarbības scenāriju(us) 
ķīmiskās drošības pārskata 9. iedaļā, varbūt 
jāapzina dažādi DNEL katrai individuālai 
konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba 
ņēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši – ar 
vides starpniecību – pakļauti cilvēki) un, 
iespējams, dažām mazāk aizsargātām 
apakšgrupām (piemēram, bērni, 
grūtnieces) un atšķirīgiem iedarbības 
ceļiem. Pilnībā pamato, inter alia, norādot 
izmantotās informācijas izvēli, iedarbības 
ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un iedarbības 
ilgumu un biežumu vielai, uz ko attiecas 
DNEL.  Ja, visticamāk, būs vairāk par vienu 
iedarbības ceļu, tad DNEL konstatē katram 
iedarbības ceļam, kā arī iedarbībai visiem 
ceļiem kopā. Konstatējot DNEL, inter alia, 
ņem vērā šādus faktorus:

Pamatojoties uz 1. un 2. darbības 
rezultātiem, vielai konstatē DNEL, 
atspoguļojot iespējamos ievadīšanas ceļus, 
iedarbības ilgumu un biežumu.  Par dažiem 
faktoriem, jo īpaši par mutagēnumu un 
kancerogēnumu pieejamā informācija varbūt 
neļauj noteikt robežvērtību, un tādējādi 
nevar konstatēt DNEL. Ja iedarbības 
scenārijs(i) to attaisno, var pietikt ar vienu 
DNEL. Tomēr, ņemot vērā pieejamo 
informāciju un iedarbības scenāriju(us) 
ķīmiskās drošības pārskata 9. iedaļā, varbūt 
jāapzina dažādi DNEL katrai individuālai 
konkrētai cilvēku grupai (piemēram, darba 
ņēmēji, patērētāji un iedarbībai netieši – ar 
vides starpniecību – pakļauti cilvēki) un 
mazāk aizsargātām grupām un atšķirīgiem 
iedarbības ceļiem. Pilnībā pamato, inter alia, 
norādot izmantotās informācijas izvēli, 
iedarbības ceļu (orāli, dermāli, ieelpojot) un 
iedarbības ilgumu un biežumu vielai, uz ko 
attiecas DNEL.  Ja, visticamāk, būs vairāk 
par vienu iedarbības ceļu, tad DNEL
konstatē katram iedarbības ceļam, kā arī 
iedarbībai visiem ceļiem kopā. Konstatējot 
DNEL, inter alia, ņem vērā šādus faktorus:

i) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada 
eksperimentālās informācijas dažādība, kā 
arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

i) nenoteiktību, ko, citu faktoru starpā, rada 
eksperimentālās informācijas dažādība, kā 
arī dažādība sugu robežās un sugu starpā;

ii) ietekmes būtību un nopietnību; ii) ietekmes būtību un nopietnību;

iii) to cilvēku (apakš)grupu apdraudētību, uz 
kurām attiecas kvantitātes un/vai kvalitātes 
informācija par iedarbību.

iii) to cilvēku (apakš)grupu apdraudētību, uz 
kurām attiecas kvantitātes un/vai kvalitātes 
informācija par iedarbību, tostarp 
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neaizsargāto grupu īpašu uzņēmību;
iii a) jebkādas norādes par nestandarta 
iedarbību, jo īpaši, ja darbības veids ir 
nezināms vai nepietiekami raksturots; 
iii b) iespējama vienlaicīga citu ķimikāliju 
iedarbība.

Or. en

(Grozījums Nr. 320 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Daudzas slimības rodas bērna perinatālajā posmā. Tāpēc ir arī jāiekļauj neaizsargātās 
grupas, lai drošības līmeņi atbilstu prasībai aizsargāt nākamās paaudzes. 

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

Grozījums Nr. 330
I PIELIKUMA 5. DAĻAS 5.0 APAKŠPUNKTS, IEVADDAĻA

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot 
vērā ražošanu un apzinātus lietošanas 
veidus, un tā attiecas uz jebkādu iedarbību, 
kas var attiekties uz 1. līdz 4. iedaļā 
norādītajiem bīstamības veidiem. Iedarbības 
novērtējumā ir šādas divas darbības, ko 
attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās drošības 
pārskatā:

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas.
Iedarbības novērtējumā ir šādas divas 
darbības, ko attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās 
drošības pārskatā:

Or. en

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

Pamatojums

Kaut arī Padomes papildu atsauce uz dzīves ciklu ir apsveicama, nav jēgas runāt par dzīves 
ciklu, kas rodas no ražošanas un lietošanas, jo tās ir svarīgas dzīves cikla daļas, kas arī ir 
jāapsver.

Iedarbības novērtējuma saistīšana ar noteiktajiem apdraudējumiem ir radījusi daudzas 
konfliktējošas interpretācijas. Tas var krasi samazināt risku novērtējuma apjomu.  Par risku 
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novērtējuma apjomu nevar būt nekādu neskaidrību. 

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 331
I PIELIKUMA 5. DAĻAS 5.0 APAKŠPUNKTS, IEVADDAĻA

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot 
vērā ražošanu un apzinātus lietošanas 
veidus, un tā attiecas uz jebkādu iedarbību,
kas var attiekties uz 1. līdz 4. iedaļā 
norādītajiem bīstamības veidiem. Iedarbības 
novērtējumā ir šādas divas darbības, ko 
attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās drošības 
pārskatā:

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot 
vērā ražošanu un apzinātus lietošanas 
veidus, un tā attiecas uz jebkādu iedarbību. 
Iedarbības novērtējumā ir šādas divas 
darbības, ko attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās 
drošības pārskatā:

Or. en

Pamatojums

Padomes ieviestais iedarbības novērtējuma ierobežojums krasi ierobežo tā izmantojamību. 

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

Grozījums Nr. 332
I PIELIKUMA 5. DAĻAS 5.0 APAKŠPUNKTS, IEVADDAĻA

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot 
vērā ražošanu un apzinātus lietošanas 
veidus, un tā attiecas uz jebkādu iedarbību, 
kas var attiekties uz 1. līdz 4. iedaļā 
norādītajiem bīstamības veidiem. Iedarbības 
novērtējumā ir šādas divas darbības, ko 
attiecīgi skaidri apzina ķīmiskās drošības 
pārskatā:

Iedarbības novērtējuma mērķis ir 
kvantitatīvi vai kvalitatīvi aplēst vielas devu 
/ koncentrāciju, kādai ir vai var būt pakļauti 
cilvēki un apkārtējā vide. Novērtējumā ņem 
vērā visas vielas dzīves cikla stadijas, ņemot 
vērā ražošanu un apzinātus lietošanas 
veidus. Iedarbības novērtējumā ir šādas 
divas darbības, ko attiecīgi skaidri apzina 
ķīmiskās drošības pārskatā:
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātais teikums, ko pievienojusi Padome, risku novērtēšanas procesā rada neskaidrības, 
jo ir iespējamas daudzas konfliktējošas interpretācijas.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 333
III PIELIKUMA A PUNKTA A APAKŠPUNKTS (jauns)

(aa) nanodaļiņas,

Or. en

(Jauns grozījums – 62. panta 2. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā grozīto 2006. gada 
10. marta Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 

(SCENIHR) atzinumu)

Pamatojums

Līdz šim nanodaļiņas bieži ir ražotas tikai ļoti nelielos daudzumos. Bet, ņemot vērā to 
nevēlamu bioloģisku seku lielo potenciālu, kā minimums, nanodaļiņas no 1 līdz 10 tonnām ir 
jāuzskata par prioritārām vielām, par kurām ir jāsniedz vismaz visa VII pielikuma 
pamatinformācija, ja trūkst konkrētu nanodaļiņu testu.

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

Grozījums Nr. 334
III PIELIKUMA B PUNKTA I APAKŠPUNKTS

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa 
preparātos vai iestrādā patēriņa 
izstrādājumos; un

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto atsevišķi vai 
patēriņa vai profesionālas izmantošanas 
preparātos, vai iestrādā patēriņa 
izstrādājumos; un

Or. en

(388. grozījuma daļa (b punkts, pirmais ievilkums) – pirmais lasījums)

Pamatojums

Drošības pamatinformācija ir arī jāsniedz par bīstamām vielām daudzumā no 1 līdz 10 
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tonnām ar izkliedētiem vai difūziem lietojumiem profesionālajā sektorā.

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

Grozījums Nr. 335
III PIELIKUMA B PUNKTA I APAKŠPUNKTS

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa 
preparātos vai iestrādā patēriņa 
izstrādājumos; un

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa 
preparātos, iestrādā patēriņa izstrādājumos, 
vai tās ir paredzētas profesionālai 
lietošanai, vai 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir kompromiss starp Padomes formulējumu un Eiropas Parlamenta 
388. grozījumu. Ir arī jānodrošina tāda drošības pamatinformācija kā vienkāršas vēža un 
ādas kairinājuma pārbaudes, lai aizsargātu darbiniekus, kā arī tad, kad ķimikālijas var būt 
bīstamas.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 336
III PIELIKUMA B PUNKTA I APAKŠPUNKTS

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa 
preparātos vai iestrādā patēriņa 
izstrādājumos; un

i) ar izkliedētu vai difūzu lietošanu(iem), jo 
īpaši, ja tādas vielas izmanto patēriņa 
preparātos vai iestrādā patēriņa 
izstrādājumos; vai

Or. en

Pamatojums

Kritērijos vielām no 1 līdz 10 tonnām ir arī jāiekļauj vielas ar paaugstinātu risku.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 337
IV PIELIKUMA jauni IERAKSTI (jauni)
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EINECS Nr. --- Nosaukums/Grupa  ---  
CAS Nr.

231-096-4           Dzelzs                    7439-
89-6
Neorganiskas vielas, kas ir vienkāršas vai 
kuru riski ir labi zināmi, piemēram, vārāmā 
sāls, soda, potaša, kalcija oksīds, zelts, 
sudrabs, alumīnijs, magnēzijs, silikāti, 
stikls, frite

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto 322. grozījumu.

Tērauds – galvenais dzelzs lietojums, ir ražots 150 gadus bez pierādījumiem, ka dzelzs radītu 
draudus cilvēku veselībai vai videi. Tā kā dzelzs ir lieltonnāžas materiāls, tas būtu potenciāli 
pakļauts ievērojamai testēšanai saskaņā ar REACH regulu. Šāda testēšana iekļautu liela 
skaita laboratoriju dzīvnieku izmantojumu.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 338
IV PIELIKUMA jauni IERAKSTI (jauni)

EINECS Nr. --- Nosaukums/Grupa  ---  CAS Nr.

215-138-9   Kalcija oksīds CaO              1305-78-8
256-858-3  Kalcija magnēzija oksīds  50933-69-2
83897-84-1                                              69227-00-0 

281-192-5
273-923-1

Dabīgas botāniskas vielas, kas ir bieži izmantotas 
pārtikas produktos. 

Or. en

Pamatojums

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
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considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 339
IV PIELIKUMA jauni IERAKSTI (jauni)

EINECS Nr. --- Nosaukums/Grupa  ---  CAS Nr.

215-138-9   Kalcija oksīds CaO 1305-78-8
256-858-3  Kalcija magnēzija oksīds  50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                                69227-00-0

Or. en

(Daļēji atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais 322. grozījums)

Pamatojums

Šis grozījums daļēji atjauno 322. grozījumu no pirmā lasījuma. 322. grozījums par 
„neorganiskām vielām, kas ir vienkāršas vai kuru riski ir labi zināmi”, kurā kā piemērs doti 
gan kalcija oksīds (kaļķi), gan kalcija magnēzija oksīds (dolomītu kaļķi).  

Šīs abas vielas jau atbilst diviem kritērijiem, kas ir norādīti kopējās nostājas 2.7 a) pantā: 1) 
par tiem ir pietiekami daudz informācijas, 2) uzskata, ka tie izraisa minimālus riskus to 
raksturīgo īpašību dēļ.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 340
V PIELIKUMA 7. PUNKTS

7. Šādas dabā sastopamas vielas, ja tās nav 
ķīmiski pārveidotas:

7. Dabā sastopamas vielas, ja tās nav ķīmiski 
pārveidotas un materiāli, kas iegūti no tām 
mineraloģiskas vai fiziskas apstrādes 
procesos:

minerāli, rūdas, rūdu koncentrāti, cementa 
izdedži, dabasgāze, šķidra naftas gāze, 
dabasgāzes kondensāts, procesu gāzes un to 

minerāli, rūdas, rūdu koncentrāti, cementa 
izdedži, dabasgāze, šķidra naftas gāze, 
dabasgāzes kondensāts, procesu gāzes un to 
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sastāvdaļas, jēlnafta, ogles, kokss; sastāvdaļas, jēlnafta, ogles, kokss;

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto 255. ITRE grozījumu.

Kopējās nostājas teksts ir tehniski nepareizs un apraksts nesakrīt ar tālāk uzskaitīto vielu 
īpašībām, jo dažas nav atrodamas dabā (piemēram, apstrādes gāzes) un citas ir ķīmiski 
modificētas. Saprotot Padomes nodomus kā tādus, kas saskan ar Parlamenta nodomiem 
pirmajā lasījumā, šī grozījuma mērķis ir atrasts kompromisu ar Padomi par formulējumu, lai 
to padarītu tehniski pareizu un likvidētu juridisko neskaidrību.

Grozījumu iesniedza Stéphane Le Foll

Grozījums Nr. 341
V PIELIKUMA 8. PUNKTS

8. Dabā sastopamas vielas, kas nav 
uzskaitītas 8. punktā, ja tās nav ķīmiski 
pārveidotas – ja vien tās neatbilst kritērijiem, 
lai klasificētu kā bīstamas saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK;

8. Dabā sastopamas vielas, kas nav 
uzskaitītas 8. punktā, ja tās nav ķīmiski 
pārveidotas – ja vien tās neatbilst kritērijiem, 
lai klasificētu kā bīstamas saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK;

Dabīgām vielām, kas nav atbrīvotas no 
reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, VI–X 
pielikumos sniegtās informācijas, pārbaužu 
un novērtēšanas kritērijus piemēro saskaņā 
ar šo produktu specifisko raksturu ar 
ieviešanas noteikumu projektu, kas veltīts 
šim tematam un kura secinājumi ir iekļauti 
šīs regulas XI pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Reģistrācija un novērtēšana rada ļoti nopietnas problēmas dabīgām vielām. Daudzas 
noteiktās pārbaudes un metodes nav tām piemērojamas to kompleksā sastāva dēļ. Tās ir 
nesamērīgas, jo šīs vielas ir pastāvīgi atrodamas dabā. Paredzētā procedūra nav piemērota 
ražotāju situācijai, kas galvenokārt ir mazi lauksaimnieki. Tāpēc ir jādefinē reģistrācijas un 
novērtēšanas metode, kas ir pielāgota dabā atrodamo vielu specifiskajām īpašībām. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies un Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer un
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Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 342
VII PIELIKUMA IEVADDAĻA, 5. RINDKOPA

Pirms veikt jaunus testus, lai noteiktu šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms 
vērtē visus pieejamos in vitro datus, in vivo
datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no 
derīgiem (Q)SAR un datus par strukturāli 
saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-
across" pieeja).  Izvairās no in vivo
testēšanas ar kodīgām vielām koncentrācijās 
/ devās, kas izraisa koroziju.  Pirms 
testēšanas par testēšanas stratēģijām būtu 
jāņem vērā arī papildu norādījumi, kas nav 
iekļauti šajā pielikumā.

Pirms veikt jaunus testus, lai noteiktu šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms 
vērtē visus pieejamos in vitro datus, in vivo
datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no 
derīgiem (Q)SAR un datus par strukturāli 
saistītām vielām („aplūkot līdzīgu” – "read-
across" pieeja).  Izvairās no in vivo
testēšanas ar kodīgām vielām koncentrācijās 
/ devās, kas izraisa koroziju.  Pirms 
testēšanas reģistrētājam jāiesniedz 
priekšlikums un laika grafiks šī pielikuma 
informācijas prasību izpildei saskaņā ar 21. 
panta 1. punktu, ja tajā iekļauti 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, un par 
testēšanas stratēģijām jāņem vērā arī papildu 
norādījumi, kas nav iekļauti šajā pielikumā.

Or. en

(Grozījums Nr. 329 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums, kura mērķis ir samazināt nevajadzīgus izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem. Saistīts ar 39. panta 1. punkta grozījumu. (C. Davies)

Saistīts ar 39. panta 1. punkta grozījumu. Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un 
ietaupītu ražošanas izmaksas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tā kā dati no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem ir jāsniedz tikai tad, ja tas vajadzīgs vielas drošības 
novērtējumam, ir jāiesniedz arī testēšanas priekšlikumi, kas ietver izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, lai sniegtu informāciju, kas norādīta VII pielikumā. (C. Lucas un citi; 
F. Brepoels un A. Wijkman)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 343
VII PIELIKUMA 9.1.2 APAKŠPUNKTS

9.1.2. Ūdensaugu (vēlams, aļģu) augšanas 
kavējuma izpēte

svītrots
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9.1.2. Izpēte nav jāveic, ja pastāv ietekmes 
mazināšanas faktori, kas rāda – maz 
ticams, ka radīsies toksiskuma ūdens vidē, 
piemēram, ja viela ūdenī šķīst slikti, vai ir 
maz ticams, ka viela šķērsos bioloģiskās 
membrānas.

Or. en

Pamatojums

Padome kā papildu pārbaudi ieviesa pārbaudi ar aļģēm VII pielikumā (1–10t), lai testētu 
vielas ūdens toksicitāti, kas nebija ne paredzēts Komisijas priekšlikumā, ne Eiropas 
Parlamenta ziņojumā par pirmo lasījumu. Šī pārbaude būtiski palielinātu testēšanas izmaksas 
VII pielikumam (aptuveni 5 000 eiro), nesniedzot nekādu jaunu informāciju, jo VII pielikumā 
jau ir paredzēta ūdens toksicitātes pārbaude (1–10t) ar dafnijām vai zivīm.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer un Chris Davies un
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 344
VIII PIELIKUMA IEVADDAĻA, 3. RINDKOPA

Pirms veikt jaunus testus, lai noteiktu šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms 
vērtē visus pieejamos in vitro datus, in vivo
datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no 
derīgiem (Q)SAR un datus par strukturāli 
saistītām vielām ("aplūkot līdzīgu" – "read-
across" pieeja).  Izvairās no in vivo
testēšanas ar kodīgām vielām koncentrācijās 
/ devās, kas izraisa koroziju.  Pirms 
testēšanas par testēšanas stratēģijām būtu 
jāņem vērā arī papildu norādījumi, kas nav 
iekļauti šajā pielikumā.

Pirms veikt jaunus testus, lai noteiktu šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, vispirms 
vērtē visus pieejamos in vitro datus, in vivo
datus, vēstures datus par cilvēkiem, datus no 
derīgiem (Q)SAR un datus par strukturāli 
saistītām vielām („aplūkot līdzīgu” – "read-
across" pieeja).  Izvairās no in vivo
testēšanas ar kodīgām vielām koncentrācijās 
/ devās, kas izraisa koroziju. Pirms 
testēšanas reģistrētājam jāiesniedz 
priekšlikums un laika grafiks šī pielikuma 
informācijas prasību izpildei saskaņā ar 
21. panta 1. punktu, ja tajā iekļauti 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, un par 
testēšanas stratēģijām jāņem vērā arī papildu 
norādījumi, kas nav iekļauti šajā pielikumā.

Or. en

(Grozījums Nr. 337 – pirmais lasījums)

Pamatojums

Saistīts ar 39. panta 1. punkta grozījumu. Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un 
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ietaupītu ražošanas izmaksas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tā kā dati no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem ir jāsniedz tikai tad, ja tas vajadzīgs vielas drošības 
novērtējumam, ir jāiesniedz arī testēšanas priekšlikumi, kas ietver izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, lai sniegtu informāciju, kas norādīta VIII pielikumā. (C. Lucas un citi; 
F. Brepoels un A. Wijkman)

Veiksmīgs pirmā lasījuma grozījums, kura mērķis ir samazināt nevajadzīgus izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem. Saistīts ar 39. panta 1. punkta grozījumu. (C. Davies)

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 345
VIII PIELIKUMA 8.4.2 UN 8.4.3 APAKŠPUNKTS

8.4.2. In vitro citogēnuma izpēte zīdītāju 
šūnās

8.4.2. In vitro citogēnuma izpēte zīdītāju 
šūnās vai in vitro mikrokodola pētījums

8.4.2. Izpēte parasti nav jāveic 8.4.2 Šie pētījumi (8.4.2 un 8.4.3) parasti
nav jāveic

– ja ir pieejami pietiekami in vivo 
citogēnuma testa dati, vai

– ja ir pieejami pietiekami in vivo 
citogēnuma testa dati, vai

– ir zināms, ka viela ir 1. un 2. kategorijas 
kancerogēna viela vai 1., 2. vai 
3. kategorijas mutagēna viela.

– ir zināms, ka viela ir 1. un 2. kategorijas 
kancerogēna viela vai 1., 2. vai 
3. kategorijas mutagēna viela, vai arī 
reģistrētājs ievieš un, ja vajadzīgs, iesaka 
risku vadības pasākumu, ja tas ir šāds 
gadījums; vai
– ķīmiskās drošības novērtējums saskaņā 
ar I pielikumu norāda, ka veselības/vides 
risks attiecībā uz identificēto lietojumu 
iedarbību nav būtisks vai ir pienācīgi 
kontrolēts, ņemot vērā risku vadības 
pasākumus. Ir piemērojams XI pielikuma 
3. punkts.

Apsver attiecīgu in vivo mutagēnuma izpēti, 
ja kādai no V vai VI pielikumā minētajām 
genotoksiskuma izpētēm ir pozitīvs 
rezultāts.

8.4.3. Pozitīvu rezultātu kādā no in vitro V 
un VI pielikumā minēto mutagēnuma 
pētījumiem var apstiprināt, veicot citu in 
vitro pārbaudi, lai apstiprinātu iespējamo 
pētījuma mehānismu un/vai atkārtošanos 
kopā ar atbilstīga eksogēnas metaboliskas 
sistēmas izmantojumu (piemēram, cilvēku 
mikrosomu enzīmi).

Or. en
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Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 399. grozījumu.
Citogēnuma izpēti var aizstāt ar uzticamākiem pētījumiem. Abos pētījumos nav izmantoti 
dzīvnieki. 
1. Ir jābūt iespējai in vitro citogēnuma pētījuma vietā veikt in vitro mikrokodola pētījumu, lai 
palielinātu elastīgumu.
2. Pārbaude ir jāveic tikai tad, ja ir patiesa nepieciešamība ņemt vērā risku vadības 
pasākumus.
3. Tajā nav iekļauti izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 346
VIII PIELIKUMA 1. UN 2. SLEJAS 8.7 APAKŠPUNKTS

1. sleja

8.7. Reproduktīvā toksicitāte

1. sleja
8.7. Reproduktīvā toksicitāte

8.7.1. Toksiskuma pārbaudes tests 
reproduktīvajai sistēmai / attīstībai, viena 
suga (OECD 421 vai 422), ja pieejamā 
informācijā par strukturāli saistītām vielām, 
(Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs nav 
apliecinājuma, ka viela varētu būt toksiska 
attīstībai.

8.7.1. Sākotnējs šī robežpunkta 
novērtējums ņemot vērā visu pieejamo 
toksikoloģisko informāciju (piemēram, no 
28 dienu vai 90 dienu pētījuma), jo īpaši 
informāciju par strukturāli saistītām vielām, 
(Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs.

Column 2 2. sleja
8.7.1. Izpēte nav jāveic, ja: 
– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska 
pārvaldības pasākumi; vai
– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir ieviesti piemēroti riska 
pārvaldības pasākumi; vai
– var uzskatīt, kas attiecīga kaitīga 
iedarbība uz cilvēkiem nenotiks saskaņā ar 
XI pielikuma 3. iedaļu. vai
– ir pieejama augļa priekšdzemdību 
toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.2. 
iedaļa) vai divu paaudžu reproduktīva 
toksiskuma izpēte (šā pielikuma 8.7.3. 
iedaļa). 

8.7.1 Ja sākotnējais novērtējums rāda, ka 
pastāv pierādījumi, ka viela var būt 
toksiska attīstībai vai reproduktīvajai 
sistēmai, un kompānija neievieš un 
neiesaka atbilstīgus risku vadības 
pasākumus, it kā tā būtu klasificēta kā 
reprotoksiska 1. vai 2. kategorija, tad 
piemērotu turpmāku reprotoksicitātes 
testēšanu veic reģistrētājs.
Ir piemērojami IX pielikumā norādītie šo 
pētījumu noteikumi.

Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 
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2 klasifikācijas kritērijiem: R60, un 
pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai 
apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga 
auglības papildu testēšana.  Tomēr jāapsver 
iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.
Ja ir zināms, ka viela atstāj nelabvēlīgu 
ietekmi uz auglību un atbilst Repr Cat 1 vai 
2 klasifikācijas kritērijiem: R61, un 
pieejamie dati ir pietiekami koncentrētai 
apdraudējuma ekspertīzei, nebūs vajadzīga 
auglības papildu testēšana.  Tomēr jāapsver 
iespēja testēt toksiskumu augļa attīstībai.
Ja ir nopietnas bažas par iespējamu 
nelabvēlīgu ietekmi uz auglību vai augļa 
attīstību, reģistrētājs var ierosināt augļa 
priekšdzemdību toksiskuma izpēti (IX 
pielikums, 8.7.2.) vai arī toksiskuma 
reproduktīvai funkcijai izpēti divās 
paaudzēs (IX pielikums, 8.7.3.) pārskata 
izpētes vietā.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 405. grozījumu. 

Šim tekstam nepieciešams liels skaits izmēģinājumu ar dzīvniekiem, tāpēc tas ir ārkārtīgi 
dārgs. Tomēr tas sniedz tikai nepietiekamus testa rezultātus. Tāpēc tiek ieteikts veikt 
sākotnēju novērtējumu un atkarībā no tā rezultātiem vajadzības gadījumā var veikt citus 
uzticamākus testus.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 347
VIII PIELIKUMA 1. UN 2. SLEJAS 8.7.1 APAKŠPUNKTS

1. sleja 1. sleja

Toksiskuma pārbaudes tests 
reproduktīvajai sistēmai / attīstībai, viena 
suga (OECD 421 vai 422), ja pieejamā 
informācijā par strukturāli saistītām vielām, 
(Q)SAR aplēsēs vai in vitro metodēs nav 
apliecinājuma, ka viela varētu būt toksiska 
attīstībai.

8.7.1 Augļa priekšdzemdību toksiskuma 
izpēte , viena suga, vispiemērotākais  
uzņemšanas veids, ievērojot iespējamo 
iedarbību uz cilvēkiem (Komisijas regulas 
B.31 punkts par testēšanas metodēm, kā 
norādīts 13. panta 2. punktā vai 
OECD 414) pieejamā informācijā par 
strukturāli saistītām vielām, (Q)SAR aplēsēs 
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vai in vitro metodēs nav pietiekama 
apliecinājuma, ka viela varētu būt toksiska 
attīstībai.

2. sleja 2. sleja

Ja ir nopietnas bažas par iespējamu 
nelabvēlīgu ietekmi uz auglību vai augļa 
attīstību, reģistrētājs var ierosināt augļa 
priekšdzemdību toksiskuma izpēti (IX 
pielikums, 8.7.2.) vai arī toksiskuma 
reproduktīvai funkcijai izpēti divās 
paaudzēs (IX pielikums, 8.7.3.) pārskata 
izpētes vietā.

Ja nav pieejams neviens īstermiņa 
atkārtotas devas toksicitātes pētījums vai 
subhronisks toksicitātes pētījums, vai šajos 
pētījumos vēl nav veikta reproduktīvo 
orgānu analīze, ir jāizskata toksiskuma 
pārbaudes tests reproduktīvajai 
sistēmai/attīstībai (OECD TG 421 vai 422). 
Ja ir nopietnas bažas par iespējamu 
nelabvēlīgu ietekmi uz auglību, reģistrētājs 
var ierosināt vienas paaudzes izpēti  
(OECD 415) pārskata izpētes vietā.

Or. en

Pamatojums

Tikai jaunākajos REACH regulas ieviešanas projektos ir atklāts, ka reģistrācijā izmantotais 
dzīvnieku skaits var ārkārtīgi pārsniegt agrākās prognozes. Īpaši reproduktīvās toksicitātes 
jomā, kurā izlieto vairāk kā 70 % no visa REACH regulā noteiktā dzīvnieku skaita, dzīvnieku 
testus var dubultot, kamēr iegūtā informācija izmainās minimāli.

VIII pielikuma (strīdīgo) testu OECD 421 aizstāj ar OEDC 414. Tas sniegs pat vairāk 
informācijas par ietekmi uz nedzimušajiem un kaitīgu ietekmi uz zīdītāju auglību.  Saistīts ar 
IX un X pielikuma grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 348
IX PIELIKUMA 8.7. APAKŠPUNKTS, LABĀ SLEJA, 3. IEVILKUMS

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā 
izmantotā testā nav novērots toksiskums), ar 
toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, 
izmantojot attiecīgus kaitīgās iedarbības 
ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija 
(piemēram, plazmas / asiņu koncentrācijās, 
kas mazākas par konstatējamu robežvērtību, 
izmantojot smalku metodi, un vielas un 
vielas metabolītu trūkums urīnā, žultī vai 
izelpotā gaisā) un nav kaitīgas iedarbības uz 
cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.

– vielai ir maza toksiska aktivitāte (nevienā 
izmantotā testā nav novērots toksiskums), ar 
toksikokinētiskiem datiem var pierādīt, ka, 
izmantojot attiecīgus kaitīgās iedarbības 
ceļus, nerodas sistēmiska absorbcija 
(piemēram, plazmas / asiņu koncentrācijās, 
kas mazākas par konstatējamu robežvērtību, 
izmantojot smalku metodi, un vielas un 
vielas metabolītu trūkums urīnā, žultī vai 
izelpotā gaisā) vai nav kaitīgas iedarbības uz 
cilvēkiem, vai arī tā nav būtiska.



AM\630161LV.doc PE 378.597v01-00 90/97 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Pamatojums

Skatīt šī paša autora VIII pielikuma grozījumu. IX pielikumā divu paaudžu pētījums ir aizstāts 
ar vienas paaudzes OECD 415 testu ar papildu robežpunktiem, ko parasti sedz divu paaudžu 
pētījums (L. Cooper un citi: “Critical reviews in Toxicology” 36:69-98, 2006). Ar šo ir segti 
visi būtiskie reproduktīvās toksicitātes parametri ar priekšrocību samazināt dzīvnieku 
izmantošanas skaitu par 50 %. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem paredzamā vērtība 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz cilvēku grūtniecību ir ierobežota. Pietiekamu 
informāciju var arī iegūt no ierosinātās alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 349
IX PIELIKUMA 8.7.2 APAKŠPUNKTS, LABĀ SLEJA

8.7.2 Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu.  
Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru 
sugu attiecībā uz šo vai nākamo lielāko 
tonnāžas apjomu būtu jāpamato ar pirmā 
testa rezultātiem un visiem citiem 
attiecīgiem pieejamiem datiem.

8.7.2 Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu.  
Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru 
sugu ir jāpamato ar pirmā testa rezultātiem 
un visiem citiem attiecīgiem pieejamiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt šī paša autora VIII pielikuma grozījumu. IX pielikumā divu paaudžu pētījums ir aizstāts 
ar vienas paaudzes OECD 415 testu ar papildu robežpunktiem, ko parasti sedz divu paaudžu 
pētījums (L. Cooper un citi: “Critical reviews in Toxicology” 36:69-98, 2006). Ar šo ir segti 
visi būtiskie reproduktīvās toksicitātes parametri ar priekšrocību samazināt dzīvnieku 
izmantošanas skaitu par 50%. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem paredzamā vērtība 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz cilvēku grūtniecību ir ierobežota. Pietiekamu 
informāciju var arī iegūt no ierosinātās alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 350
IX PIELIKUMA 8.7.3 APAKŠPUNKTS

1. sleja 1. sleja

8.7.3 Toksiskuma reproduktīvai funkcijai 
izpēte divās paaudzēs, viena suga, abi 
dzimumi, vispiemērotākais ievadīšanas 
paņēmiens, ņemot vērā visticamāko kaitīgās 
iedarbības ceļu cilvēkiem, ja 28 dienu vai 90 

8.7.3 Toksiskuma reproduktīvai funkcijai 
izpēte vienā paaudzē, viena suga, abi 
dzimumi, vispiemērotākais ievadīšanas 
paņēmiens, ņemot vērā visticamāko kaitīgās 
iedarbības ceļu cilvēkiem, ja 28 dienu vai 90 
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dienu ilgā izpēte rāda nelabvēlīgu ietekmi uz 
reproduktīvajiem orgāniem vai audiem.

dienu ilgā izpēte rāda nelabvēlīgu ietekmi uz 
reproduktīvajiem orgāniem vai audiem.

2. sleja 2. sleja

8.7.3 Izpēti sākotnēji veic ar vienu sugu.  
Lēmums par vajadzību veikt izpēti ar otru 
sugu attiecībā uz šo vai nākamo lielāko 
tonnāžas apjomu būtu jāpamato ar pirmā 
testa rezultātiem un visiem citiem 
attiecīgiem pieejamiem datiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt šī paša autora VIII pielikuma grozījumu. IX pielikumā divu paaudžu pētījums ir aizstāts 
ar vienas paaudzes OECD 415 testu ar papildu robežpunktiem, ko parasti sedz divu paaudžu 
pētījums (L. Cooper un citi.: “Critical reviews in Toxicology” 36:69-98, 2006). Ar šo ir segti 
visi būtiskie reproduktīvās toksicitātes parametri ar priekšrocību samazināt dzīvnieku 
izmantošanas skaitu par 50 %. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem paredzamā vērtība 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz cilvēku grūtniecību ir ierobežota. Pietiekamu 
informāciju var arī iegūt no ierosinātās alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 351
X PIELIKUMA 8.7.3 APAKŠPUNKTS, KREISĀ SLEJA

Toksiskuma izpēte attiecībā uz reproduktīvo 
sistēmu divās paaudzēs; viena suga, abi 
dzimumi, vispiemērotākais ievadīšanas 
paņēmiens, ņemot vērā visticamākā tipa 
iedarbību uz cilvēkiem, ja tas jau nav 
paredzēts kā daļa no IX pielikumā 
ietvertām prasībām.

8.7.3 Toksiskuma izpēte attiecībā uz 
reproduktīvo sistēmu vienā paaudzē; viena 
suga, abi dzimumi, vispiemērotākais 
ievadīšanas paņēmiens, ņemot vērā 
visticamākā tipa iedarbību uz cilvēkiem. 

Ir jāapsver lēmums par nepieciešamību 
pētījumā iekļaut papildu robežpunktus no 
pašreizējām vadlīnijām, lai novērtētu 
pēcdzemdību ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt šī paša autora VIII pielikuma grozījumu. Šeit divu paaudžu pētījums ir aizstāts ar 
vienas paaudzes OECD 415 testu ar papildu robežpunktiem, ko parasti sedz divu paaudžu 
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pētījums (L. Cooper un citi “Critical reviews in Toxicology” 36:69-98, 2006). Ar šo ir segti 
visi būtiskie reproduktīvās toksicitātes parametri ar priekšrocību samazināt dzīvnieku 
izmantošanas skaitu par 50 %. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem paredzamā vērtība 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz cilvēku grūtniecību ir ierobežota. Piemērotu 
informāciju var arī iegūt no ierosinātās alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi un Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 352
XI PIELIKUMA 1.5. PUNKTA 3. A APAKŠPUNKTS (jauna)

Kompleksu un mainīga sastāva vielu 
klasifikācijas un risku novērtēšanas 
robežpunktus var arī noteikt no datiem par 
to svarīgākajām sastāvdaļām, izmantojot 
lielāko koncentrāciju vielā. Aģentūra pēc 
konsultācijām ar iesaistītajām un citām 
ieinteresētajām pusēm divu gadu laikā kopš 
šīs regulas pieņemšanas sagatavo detalizētu 
un zinātniski pamatotu metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

This amendment is intended to support the grouping of substances and the read-across 
approach, making it possible to register substances by group and thus significantly reduce the 
number of registration submissions. The amendment also comprises a requirement for the 
Commission to communicate a detailed methodology.

Tabling of Amendment 966 from the first reading by the European Parliament. (Lienemann & 
Ferreira)

Reinstatement of Amendment 966 adopted at first reading. Proposes different provisions for 
natural substances. (Grossetête)
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 353
XI PIELIKUMA 1.5. PUNKTA 3. A APAKŠPUNKTS (jauna)

Kompleksu un mainīga sastāva vielu 
klasifikācijas un risku novērtēšanas 
robežpunktus var arī noteikt no datiem par 
to svarīgākajām sastāvdaļām, izmantojot 
lielāko koncentrāciju vielā. Aģentūra pēc 
konsultācijām ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un citām 
ieinteresētajām pusēm divu gadu laikā kopš 
šīs regulas pieņemšanas sagatavo detalizētu 
un zinātniski pamatotu vielu grupēšanas 
metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Atjauno 966. grozījumu, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā, bet pagarina Aģentūrai doto 
laiku metodoloģijas izveidei kompleksu vielu traktēšanai. Kompleksas vielas atšķiras pēc to 
precīzā sastāva. Tāpēc ir attaisnojams īpaša traktēšana reģistrācijas laikā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 354
XI PIELIKUMA 3. PUNKTS

3.1. Testēšanu saskaņā ar VIII pielikuma 
6.6. un 6.7. iedaļu un IX pielikumu un 
X pielikumu drīkst neveikt, pamatojoties uz 
kaitīgās iedarbības scenāriju(iem), kas 
izstrādāts(i) ķīmiskā drošuma ekspertīzes 
ziņojumā.

3.1. Testēšanu saskaņā ar IX pielikumu un 
X pielikumu un VIII pielikumā noteiktajos 
gadījumos drīkst neveikt, pamatojoties uz 
kaitīgās iedarbības scenāriju(iem), kas 
izstrādāts(i) ķīmiskā drošuma ekspertīzes 
ziņojumā.

3.2. Visos gadījumos iesniedz pietiekamu 
pamatojumu un dokumentāciju. Pamatojums 
balstās uz kaitīgās iedarbības ekspertīzi 
saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu un saskan ar 
kritērijiem, kas pieņemti, ievērojot
3.3. iedaļu punktu, un pa ķimikāliju piegādes 
ķēdi jādara zināmi konkrēti nosacījumi 
saskaņā ar 31. vai 32. pantu. 

3.2. Visos gadījumos iesniedz pietiekamu 
pamatojumu un dokumentāciju, ieskaitot:
i) vides nodalījumu tipus;

ii) kaitīgajai iedarbībai pakļautās cilvēku 
populācijas;
iii) pasākumus riska pārvaldībai;
iv) kaitīgās iedarbības ceļus;
v) kaitīgās iedarbības ilgumu un biežumu;
vi) dzīvnieku dzīvību aizsardzību.
Pamatojums balstās uz kaitīgās iedarbības 
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ekspertīzi saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu un 
saskan ar kritērijiem, kas pieņemti, ievērojot 
3.3. iedaļu punktu, un pa ķimikāliju piegādes 
ķēdi jādara zināmi konkrēti nosacījumi 
saskaņā ar 31. vai 32. pantu.

3.3. Komisija līdz … * paredz kritērijus, lai 
definētu, kāds ir pietiekams pamatojums 
saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 
3. punktu.

3.3. Komisija līdz … * paredz kritērijus, lai 
definētu, kāds ir pietiekams pamatojums 
saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 389. grozījumu. 

Lai nepieļautu testēšanu ar dzīvniekiem un ietaupītu uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu, izdevumus, testēšanu ir jāpielāgo, lai nodrošinātu tikai attiecīgās informācijas 
prasības. Tāpēc ir jānodrošina iespēja atcelt testēšanas prasības, ja nav attiecīgās kaitīgās 
iedarbības.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 355
XI PIELIKUMS, 3.3 APAKŠPUNKTS

3.3. 3.3. Komisija līdz … * paredz kritērijus, 
lai definētu, kāds ir pietiekams pamatojums 
saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 
3. punktu.

3.3. Komisija līdz …* paredz kritērijus, lai 
definētu, kāds ir pietiekams pamatojums 
saskaņā ar 2. iedaļu, ievērojot 132. panta 
3.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu jaunā „komitoloģijas” lēmuma noteikumus un jo īpaši –
lai aizstātu parasto „regulatīvās komitejas” procedūru ar „regulatīvās komitejas procedūru 
ar rūpīgu pārbaudi”, jo attiecīgie pasākumi ir vispārīgi pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu 
nebūtiskus tiesību aktu projektu elementus.

  
* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* 18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 356
XII PIELIKUMS, IEVADS, 1. UN 2. RINDKOPA

1. Pielikuma mērķis ir izklāstīt, kā 
pakārtotiem lietotājiem jāvērtē un 
jādokumentē tas, vai risks, ko izraisa 
lietotā(s) viela(s), tiek pietiekami kontrolēts 
tādas lietošanas laikā, kas nav iekļauta 
viņiem nodotajā drošības datu lapā, un vai 
citi lietotāji lejup pa piegādes ķēdi var 
pietiekami kontrolēt riskus. Ekspertīze 
aptver vielas dzīves ciklu no brīža, kad 
pakārtots lietotājs to saņem savām 
vajadzībām un saviem apzinātiem lietošanas 
veidiem lejup pa piegādes ķēdi. Novērtējums 
aptver vielas, tās preparāta vai izstrādājuma 
lietošanas veidu. 

1. Pielikuma mērķis ir izklāstīt, kā 
pakārtotiem lietotājiem jāvērtē un 
jādokumentē tas, vai risks, ko izraisa 
lietotā(s) viela(s), tiek pietiekami kontrolēts 
tādas lietošanas laikā, kas nav iekļauta 
viņiem nodotajā drošības datu lapā, un vai 
citi lietotāji lejup pa piegādes ķēdi var 
pietiekami kontrolēt riskus. Ekspertīze 
aptver vielas dzīves ciklu no brīža, kad 
pakārtots lietotājs to saņem savām 
vajadzībām un saviem apzinātiem lietošanas 
veidiem daudzumos virs 1 tonnas (ieskaitot)
gadā lejup pa piegādes ķēdi. Novērtējums 
aptver vielas, tās preparāta vai izstrādājuma 
lietošanas veidu.

Veicot ķīmiskās drošības novērtējumu un 
izstrādājot ķīmiskās drošības pārskatu, 
pakārtoti lietotāji ņem vērā informāciju, kas 
saņemta no ķīmiskās vielas piegādātāja 
saskaņā ar šīs regulas 31. un 32. pantu. 
Vajadzības gadījumā ķīmiskās drošības 
novērtēšanā ņem vērā novērtējumu, kas 
veikts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem 
(piemēram, risku novērtējums saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 793/93), ja tāds ir 
pieejama, un to atspoguļo ķīmiskās 
drošības pārskatā. Atkāpes no novertēšanas 
pamato. Var arī ņemt vērā novērtēšanu, kas 
veikta saskaņā ar citām starptautiskām un 
attiecīgu valstu programmām.

Veicot ķīmiskās drošības novērtējumu un 
izstrādājot ķīmiskās drošības pārskatu, 
pakārtoti lietotāji ņem vērā informāciju, kas 
saņemta no ķīmiskās vielas piegādātāja 
saskaņā ar šīs regulas 31. un 32. pantu.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz pirmajā lasījumā pieņemto 865. grozījumu. 

Tas uzlabo realizējamību, nosakot apjoma ierobežojumu, lai veiktu ķīmiskās drošības 
novērtējumu. Saskaņo I pielikumu ar 36. panta 4. c punktu. 
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 357
XIII PIELIKUMA 2. A PUNKTS (jauns)

Daudzu vielu, kas kandidē uz PBT un 
vPvB statusu, testēšana un novērtēšana 
rada tehniskas grūtības. Tāpēc var būt 
nepieciešamas izmaiņas standarta testos.  
Testu rezultāti var nebūt tieši saistīti ar 
pussabrukšanas periodu vides nodalījumā 
vai BCF, tāpēc, lai noteiktu atbilstību 
kritērijiem, ir nepieciešams eksperta 
spriedums.

Or. en

Pamatojums

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 358
XVII PIELIKUMA 18. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

2. Aizliegts laist tirgū baterijas un 
akumulatorus, kuru svarā ir vairāk nekā 
0,0005% dzīvsudraba, arī, ja baterijas vai 
akumulatori ir iebūvēti ierīcēs. Šis 
aizliegums neattiecas uz pogveida 
elementiem un to baterijām, kuru svarā 
dzīvsudraba daudzums nav lielāks par 2%.

svītrots

Or. de

Pamatojums

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
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proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.


