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Grozījums Nr. 43
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šai regulai jānodrošina augsts cilvēku 
veselības un vides aizsardzības līmenis, kā 
arī ķīmisko vielu un maisījumu brīva 
aprite, vienlaikus veicinot konkurētspēju 
un jaunievedumus.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 44
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uzņēmēju ieguvumi pieaugs, ja arvien 
lielāks skaits pasaules valstu iekļaus savos 
tiesību aktos GHS kritērijus. Kopienai 
jābūt šā procesa līderim, lai mudinātu citas 
valstis sekot un uzņēmējiem Kopienā 
nodrošinātu priekšrocības konkurētspējas 
ziņā.

(7) Uzņēmēju ieguvumi pieaugs, ja arvien 
lielāks skaits pasaules valstu iekļaus savos 
tiesību aktos GHS kritērijus. Stingrāki 
marķēšanas noteikumi var veicināt 
patērētāju uzticēšanos attiecībā uz 
ķīmiskām vielām. Kopienai jābūt šā 
procesa līderim, lai mudinātu citas valstis 
sekot un uzņēmējiem Kopienā nodrošinātu 
priekšrocības konkurētspējas ziņā.

Or. en

Pamatojums

Uzticība ķīmisko vielu ražošanas nozarei pēdējos gados ir samazinājusies. Stingrāki 
marķēšanas noteikumi varētu palīdzēt veicināt patērētāju uzticību ķīmisko vielu ražošanas 
nozares izstrādājumiem.
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Grozījums Nr. 45
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tādēļ ir būtiski Kopienā saskaņot 
noteikumus par vielu un maisījumu 
klasificēšanu un marķēšanu, ņemot vērā 
GHS klasificēšanas kritērijus un 
marķēšanas noteikumus, kā arī balstoties 
uz 40 gadus ilgo pieredzi, īstenojot esošos 
Kopienas tiesību aktus ķīmisko vielu jomā, 
un saglabājot aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina klasificēšanas un marķēšanas 
saskaņošanas sistēmas izmantošana, ņemot 
vērā Kopienas bīstamības klases, kas vēl 
nav iekļautas GHS, kā arī esošos 
marķēšanas un iepakošanas noteikumus.

(8) Tādēļ ir būtiski Kopienā saskaņot 
noteikumus par vielu un maisījumu 
klasificēšanu un marķēšanu, pilnībā ņemot 
vērā GHS klasificēšanas kritērijus un 
marķēšanas noteikumus, kā arī balstoties 
uz 40 gadus ilgo pieredzi, īstenojot esošos 
Kopienas tiesību aktus ķīmisko vielu jomā, 
un saglabājot aizsardzības līmeni, ko 
nodrošina klasificēšanas un marķēšanas 
saskaņošanas sistēmas izmantošana, ņemot 
vērā Kopienas bīstamības klases, kas vēl 
nav iekļautas GHS, kā arī esošos 
marķēšanas un iepakošanas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula vienīgi tad pilnībā kalpos savam mērķim, ja visi klasifikācijas kritēriji un 
marķēšanas noteikumi attiecībā uz GHS ir transponēti Kopienas tiesību aktos. Akūta 
5. kategorijas toksicitāte ir iekļauta GHS, un tāpēc ir jāiekļauj arī šeit. Ja to nedarīs, tiks 
pazemināts pašreizējais ES tiesību aktu noteiktais aizsardzības līmenis, jo daudzi maisījumi 
vairs netiks klasificēti un marķēti tāpēc, ka būs mainīti klasifikācijas kritēriji.

Grozījums Nr. 46
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tā kā princips, ka klasificēšanu veic 
piegādātājs, nodrošina vienotu pieeju 
klasifikācijai visā ES, visām vielām un 
maisījumiem, tas ir galvenais 
nodrošinājums brīvai preču apritei iekšējā 
tirgū. Tādēļ šī klasifikācija jāpiemēro 
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visām vielām un maisījumiem, uz kuriem 
attiecas šī regula. Dalībvalstis tiek 
aicinātas īstenot principu, ka klasificē 
piegādātājs arī visās citās ķīmisko vielu 
klasificēšanas jomās. 

Or. fr

Pamatojums

Tiesību akta viens no galvenajiem uzdevumiem ir saskaņot ķīmisko vielu un maisījumu 
klasificēšanu un marķēšanu, lai novērstu konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū. Ražotāja 
veikta klasificēšana, kā noteikts 4. pantā, ir pamatprincips, lai nodrošinātu vienotu 
klasifikāciju visā ES. Tādēļ šis pamatprincips jāpiemēro bez izņēmuma visām vielām un 
maisījumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

Grozījums Nr. 47
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ražotājiem, importētājiem un 
pakārtotajiem lietotājiem jāiepako un 
jāmarķē vielas un maisījumi saskaņā ar 
klasifikāciju, lai nodrošinātu, ka klienti 
saņem informāciju par apdraudējumiem, un 
izplatītājiem jānodrošina saņemtās 
informācijas tālāka nodošana, vai nu 
atstājot etiķeti nemainītu, vai pašiem veicot 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu. Ja 
izplatītāji izmaina vielu vai maisījumu 
etiķeti vai iepakojumu, uz viņiem attiecas 
arī pienākums klasificēt vielu vai 
maisījumu saskaņā ar šīs regulas prasībām.

(18) Ražotājiem, importētājiem un 
pakārtotajiem lietotājiem jāiepako un 
jāmarķē vielas un maisījumi saskaņā ar 
klasifikāciju, lai nodrošinātu, ka klienti 
saņem uzticamu un pārredzamu 
informāciju par apdraudējumiem, un 
izplatītājiem jānodrošina saņemtās 
informācijas tālāka nodošana, vai nu 
atstājot etiķeti nemainītu, vai pašiem veicot 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu. Ja 
izplatītāji izmaina vielu vai maisījumu 
etiķeti vai iepakojumu, uz viņiem attiecas 
arī pienākums klasificēt vielu vai 
maisījumu saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Or. pl
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Grozījums Nr. 48
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu informāciju par 
bīstamām vielām, ja tādas ir maisījumu 
sastāvā, vajadzības gadījumā jāmarķē arī 
maisījumi, un tas jādara, ja tie satur vismaz 
vienu vielu, kas klasificēta kā bīstama —
pat tad, ja pats maisījums nav klasificēts 

kā bīstams.

(19) Lai nodrošinātu informāciju par 
bīstamām vielām, ja tādas ir maisījumu 
sastāvā, jāmarķē arī maisījumi, un tas 
jādara, ja tie satur vismaz vienu vielu, kas 
klasificēta kā bīstama — pat tad, ja pats 
maisījums nav klasificēts kā bīstams.

Or. en

Pamatojums

Bīstamo vielu klātbūtne vienmēr jānorāda marķējumā, pat maisījumu gadījumā.

Grozījums Nr. 49
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai gan jebkuras vielas vai maisījuma 
klasificēšanu var veikt, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, kvalitatīvu un 
salīdzināmu rezultātu un atbilstības citām 
starptautiskām vai Kopienas mēroga 
prasībām nodrošināšanas labad pieejamai 
informācijai, ko paredzēts izmantot šīs 
regulas mērķiem, jāatbilst attiecīgajām 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām, 
noteikumiem par transportēšanu vai 
starptautiskajiem informācijas validēšanas 
principiem vai procedūrām. Tas pats 
attiecas uz gadījumiem, kad piegādātājs 
izvēlas sagatavot jaunu informāciju.

(21) Jebkuras vielas vai maisījuma 
klasificēšanu var veikt, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju. Kvalitatīvu un 
salīdzināmu rezultātu un atbilstības citām 
starptautiskām vai Kopienas mēroga 
prasībām nodrošināšanas labad pieejamai 
informācijai, ko paredzēts izmantot šīs 
regulas mērķiem, jāatbilst attiecīgajām 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām, 
noteikumiem par transportēšanu vai 
starptautiskajiem informācijas validēšanas 
principiem vai procedūrām. Tas pats 
attiecas uz gadījumiem, kad piegādātājs 
izvēlas sagatavot jaunu informāciju.
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Or. fr

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka, klasificējot vielu vai maisījumu, var ņemt vērā visu pieejamo atbilstīgo 
informāciju.

Grozījums Nr. 50
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Veicot vai pārzinot apstiprināšanas 
pētījumus, lai novērtētu testēšanas 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus, vai 
metodes, kas samazina izmantoto 
dzīvnieku skaitu vai šo dzīvnieku 
ciešanas, jāņem vērā nepieciešamība 
klasificēt un marķēt vielas saskaņā ar šo 
regulu un tiesību aktiem, ar kuriem īsteno 
GHS.

Or. en

Pamatojums

Agrākie apstiprināšanas pētījumi atsevišķos gadījumos nenodrošināja to, ka tiktu izstrādātas 
jaunas testēšanas metodes, kas atbilstu klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām, kā arī 
drošības prasībām. Tādējādi var kavēt jaunu alternatīvu metožu izmantošanu un paildzināt 
izmēģinājumu ar dzīvniekiem izmantošanu pat gadījumos, ja pieejamas derīgas alternatīvas 
metodes. 
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Grozījums Nr. 51
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Ja izmēģinājumos, kuros netiek 
izmantoti dzīvnieki, vai izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem, kuros samazināts 
izmantojamo dzīvnieku skaits vai šo 
dzīvnieku ciešanas, ir iegūti dati, kas nav 
tieši atbilstīgi šajā regulā noteiktajiem 
klasificēšanas un marķēšanas kritērijiem, 
bet visnotaļ atbilst zinātniskās validācijas 
prasībām, lai aizsargātu cilvēku veselību 
un vidi gadījumos, kad tam ir pienācīgs 
zinātnisks pamatojums, šī regula ir 
jāpielāgo, lai nodrošinātu, ka 
klasificēšanas un marķēšanas kritēriji 
nekļūtu par šķērsli šādu izmēģinājumu 
metožu izmantošanai. 

Or. en

Pamatojums

Lai gan GHS bieži tiek apzīmēta kā neitrāla attiecībā uz izmēģinājumu metodēm, ir 
iespējams, ka alternatīvas izmēģinājumu metodes (kurās piemērots dzīvnieku izmantošanas 
aizstāšanas, samazināšanas un precizējuma princips) var nodrošināt datus, kas neatbilst 
burtiski pašreizējiem klasifikācijas kritērijiem, no kuriem daudzi attiecas uz in vivo fenomenu 
vai tiešu ietekmi uz "izmēģinājumos izmantotajiem dzīvniekiem".  Tāpēc jābūt iespējai 
pielāgot klasificēšanas un marķēšanas kritērijus, lai atbalstītu metodes, kurās pēc būtības 
netiek veikti izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 52
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienmēr ir vajadzīga jauna (25) Vienmēr ir vajadzīgas pārbaudes, lai 
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informācija par fiziskajiem 
apdraudējumiem, izņemot gadījumus, kad 
dati ir jau pieejami vai 2. daļā ir paredzēta 
atkāpe.

noteiktu vielas vai maisījuma fizisko 
apdraudējumu, izņemot gadījumus, kad
atbilstīgi un ticami dati ir jau pieejami vai 
2. daļā ir paredzēta atkāpe.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Klasificēšanas mērķiem datus nedrīkst 
iegūt, veicot izmēģinājumus ar cilvēkiem 
un primātiem, kas nav cilvēki. Jāņem vērā 
pieejami un uzticami epidemioloģiskie dati 
un pieredze saistībā ar vielu un maisījumu 
ietekmi uz cilvēkiem (piem., dati par 
arodslimībām un dati no negadījumu 
datubāzēm) un minētajiem datiem jādod 
priekšroka, salīdzinot ar datiem, kas iegūti 
no pētījumiem ar dzīvniekiem, ja tie liecina 
par apdraudējumiem, kas nav identificēti 
šajos pētījumos. Novērtējot datus, kas 
iegūti pētījumos gan ar dzīvniekiem, gan 
cilvēkiem, rezultāti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem jāsalīdzina ar datiem par 
cilvēkiem un jāizmanto ekspertu atzinums, 
lai tādējādi nodrošinātu vislabāko 
aizsardzību cilvēku veselībai.

(26) Klasificēšanas mērķiem datus nedrīkst 
iegūt, veicot izmēģinājumus ar primātiem, 
kas nav cilvēki. Tikai klasifikācijas 
mērķiem datu iegūšana veicot 
izmēģinājumus ar cilvēkiem ir visnotaļ 
nepieņemama un to var veikt vienīgi 
gadījumos, kad nav iespējamas nekādas 
citas alternatīvas. Jāņem vērā pieejami un 
uzticami epidemioloģiskie dati un 
zinātniski derīga pieredze saistībā ar vielu 
un maisījumu ietekmi uz cilvēkiem (piem., 
dati par arodslimībām un dati no 
negadījumu datubāzēm) un minētajiem 
datiem jādod priekšroka, salīdzinot ar 
datiem, kas iegūti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem, ja tie liecina par 
apdraudējumiem, kas nav identificēti šajos 
pētījumos. Rezultāti no pētījumiem ar 
dzīvniekiem jāsalīdzina ar datiem par 
cilvēkiem un jāizmanto ekspertu atzinums, 
lai tādējādi nodrošinātu vislabāko 
aizsardzību cilvēku veselībai un to, ka 
vielas vai maisījuma klasifikācija atbilst 
tās patiesajai ietekmei uz cilvēku veselību.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājumi ar primātiem, kas nav cilvēki, vielu vai maisījumu klasifikācijas mērķiem nav 
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pieļaujami vispār.  Izmēģinājumi ar cilvēkiem ir pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību. Precīzāk atspoguļo pašreizējo GHS teksta versiju 
un Bīstamo vielu un preparātu direktīvas tekstu. 

Grozījums Nr. 54
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) apzinoties, ka piemērot informācijai 
dažādu bīstamības klašu kritērijus ne 
vienmēr ir vienkārši, piegādātājiem 
jāizsver pierādījumi, izmantojot ekspertu 
atzinumus, lai tādējādi iegūtu apmierinošus 
rezultātus.

(29) apzinoties, ka piemērot informācijai 
dažādu bīstamības klašu kritērijus ne 
vienmēr ir vienkārši, piegādātājiem 
jāizsver pierādījumi, izmantojot ekspertu 
atzinumus un ekotoksikoloģijas pētījumu 
atzinumus attiecībā uz konkrētiem 
maisījumiem un vielām, lai tādējādi iegūtu 
apmierinošus rezultātus.

Or. pl

Pamatojums

Ekspertu atzinumus var papildināt ar pieejamiem pētniecības rezultātiem.

Grozījums Nr. 55
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu vielu atbilstīgu 
klasifikāciju, maisījumu klasificēšanas 
procesā jāņem vērā informācija par 
sinerģisku un antagonisku iedarbību.

(32) Lai nodrošinātu maisījumu atbilstīgu 
klasifikāciju, maisījumu klasificēšanas 
procesā jāņem vērā informācija par 
sinerģisku un antagonisku iedarbību. 
Jāņem vērā arī informācija par 
kancerogēnu, mutagēnu, reproduktīvām 
funkcijām kaitīgu vai alerģisku ietekmi.

Or. pl
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Pamatojums

Mērķis ir papildināt ietekmju sarakstu. Īpaša uzmanība šiem faktoriem ir pievērsta 
priekšlikuma 22. apsvērumā. 

Grozījums Nr. 56
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir svarīgi, lai tirgū laistās vielas un 
maisījumi būtu labi identificēti, tomēr 
Eiropas aģentūrai jāļauj uzņēmējiem, ja 
nepieciešams, aprakstīt ķīmisko identitāti 
tādā veidā, kas neapdraud to saimnieciskās 
darbības konfidenciālo raksturu.

(37) Ir svarīgi, lai tirgū laistās vielas un 
maisījumi būtu labi identificēti, tomēr 
Eiropas aģentūrai jāļauj uzņēmējiem, ja 
nepieciešams, aprakstīt ķīmisko identitāti, 
kas nav bīstama, tādā veidā, kas neapdraud 
to saimnieciskās darbības konfidenciālo 
raksturu.

Or. en

Pamatojums

Bīstamās vielas nevar saņemt atvieglojumus attiecībā uz marķēšanu. Uzņēmējdarbības 
apdraudējums var tikt izmantots kā iemesls vienīgi attiecībā uz vielām, kas nav bīstamas.

Grozījums Nr. 57
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir svarīgi, lai tirgū laistās vielas un 
maisījumi būtu labi identificēti, tomēr 
Eiropas aģentūrai jāļauj uzņēmējiem, ja 
nepieciešams, aprakstīt ķīmisko identitāti 
tādā veidā, kas neapdraud to saimnieciskās 
darbības konfidenciālo raksturu.

(37) Ir svarīgi, lai tirgū laistās vielas un 
maisījumi būtu labi identificēti, tomēr 
Eiropas aģentūrai jāļauj uzņēmējiem, ja 
nepieciešams, aprakstīt noteiktu vielu 
ķīmisko identitāti tādā veidā, kas 
neapdraud to saimnieciskās darbības 
konfidenciālo raksturu.



PE402.685v01-00 12/88 AM\710142LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujams uzņēmējdarbības konfidencialitātes dēļ slēpt tādas vielas nosaukumu, kas ir 
par pamatu īpašām bažām, piemēram, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai 
toksiskas vielas. 

Grozījums Nr. 58
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Starptautiskā teorētiskās un praktiskās 
ķīmijas apvienība (Iupac) ir ilgi pastāvoša 
vispasaules iestāde, kas darbojas ķīmisko 
vielu nomenklatūras un terminoloģijas 
jomā. Ķīmisko vielu identificēšanu pēc to
Iupac nosaukuma plaši izmanto visā 
pasaulē, un tā nodrošina standartizētu 
pamatu vielu identificēšanai starptautiskā 
un daudzvalodu kontekstā. Tādēļ ir 
lietderīgi izmantot šos nosaukumus šīs 
regulas vajadzībām.

(38) Starptautiskā teorētiskās un praktiskās
ķīmijas apvienība (Iupac) ir ilgi pastāvoša 
vispasaules iestāde, kas darbojas ķīmisko 
vielu nomenklatūras un terminoloģijas 
jomā. Ķīmisko vielu identificēšanu pēc to 
Iupac nosaukuma plaši izmanto visā 
pasaulē, un tā nodrošina standartizētu 
pamatu vielu identificēšanai starptautiskā 
un daudzvalodu kontekstā. Tādēļ ir 
lietderīgi izmantot šos nosaukumus, ja 
iespējams, ar vispārpieņemto nosaukumu
šīs regulas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Daudzām ķīmiskām vielām ir vispārpieņemtie nosaukumi, kas labāk pazīstami kā IUPAC 
nosaukums, tāpēc jānorāda arī vispārpieņemtais nosaukums, ja tas pieejams.
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Grozījums Nr. 59
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Iestāžu resursi jākoncentrē uz 
visbīstamākajām vielām. Jāparedz 
noteikums, kas ļauj kompetentajām 
iestādēm vai piegādātājiem iesniegt 
aģentūrai priekšlikumus par tādu vielu 
saskaņotu klasificēšanu, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, cilmes šūnu mutācijas 
izraisošas, reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas 1.A vai 1.B kategorijas vielas, 
elpceļus sensibilizējošas vielas vai arī 
atsevišķos gadījumos – ar cita veida 
iedarbību. Aģentūrai jādod atzinums par 
priekšlikumiem, bet ieinteresētajām 
personām jādod iespēja sniegt komentārus. 
Lēmumu par galīgo klasifikāciju pieņem 
Komisija.

(44) Iestāžu resursi jākoncentrē uz 
visbīstamākajām vielām. Jāparedz 
noteikums, kas ļauj kompetentajām 
iestādēm vai piegādātājiem iesniegt 
aģentūrai priekšlikumus par tādu vielu 
saskaņotu klasificēšanu, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, cilmes šūnu mutācijas 
izraisošas, reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas 1.A vai 1.B kategorijas vielas, 
elpceļus sensibilizējošas vielas vai arī 
atsevišķos gadījumos – ar cita veida 
iedarbību. Jāiekļauj arī vielas, kam ir 
pierādīta endokrīnās sistēmas darbību 
traucējoša ietekme. Aģentūrai jādod 
atzinums par priekšlikumiem, bet 
ieinteresētajām personām jādod iespēja 
sniegt komentārus. Lēmumu par galīgo 
klasifikāciju pieņem Komisija. PBT, vPvB 
vai 5. kategorijas akūti toksiskās vielas 
vēlāk ir jāiekļauj šajā regulā. Piecu gadu 
laikā Komisijai ir jāiesniedz detalizēti 
kritēriji endokrīno sistēmu traucējošu 
vielu klasifikācijai.

Or. en

Pamatojums

Tādu vielu marķēšana, kuras ir noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas un endokrīnai sistēmai 
bīstamas, ja dati ir pieejami, ir svarīga patērētājiem. Komisijai jāsagatavo kritēriji 
endokrīnai sistēmai bīstamu vielu klasifikācijai. 
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Grozījums Nr. 60
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai nodrošinātu kontaktpunktus, kur 
iegūt informāciju par bīstamām vielām un 
maisījumiem, dalībvalstīm papildus 
kompetentajām iestādēm jautājumos par šīs 
regulas ieviešanu un izpildi jāpilnvaro 
struktūras, kas atbild par informācijas 
saņemšanu saistībā ar veselību.

(52) Lai nodrošinātu kontaktpunktus, kur 
iegūt informāciju par bīstamām vielām un 
maisījumiem, dalībvalstīm papildus 
kompetentajām iestādēm jautājumos par šīs 
regulas ieviešanu un izpildi jāpilnvaro 
struktūras, kas atbild par informācijas 
saņemšanu un apstrādāšanu, kā arī datu 
apkopošanu saistībā ar veselību.

Or. pl

Pamatojums

Sabiedrības veselībai ir svarīga ne tikai informācijas saņemšana, bet arī liela datu daudzuma
apkopošana. 

Grozījums Nr. 61
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai nodrošinātu kontaktpunktus, kur 
iegūt informāciju par bīstamām vielām un 
maisījumiem, dalībvalstīm papildus 
kompetentajām iestādēm jautājumos par šīs 
regulas ieviešanu un izpildi jāpilnvaro 
struktūras, kas atbild par informācijas 
saņemšanu saistībā ar veselību.

(52) Lai nodrošinātu kontaktpunktus, kur 
iegūt informāciju par bīstamām vielām un 
maisījumiem, dalībvalstīm papildus 
kompetentajām iestādēm jautājumos par šīs 
regulas ieviešanu un izpildi jāpilnvaro 
struktūras, kas atbild par informācijas 
saņemšanu saistībā ar veselību. Saņemto 
informāciju Komisija dara pieejamu 
sabiedrībai ar interneta starpniecību. 

Or. en
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Pamatojums

Informācijai par vielām un to klasifikāciju jābūt viegli pieejamai sabiedrībai. 

Grozījums Nr. 62
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) VI pielikuma 3. daļā izveidojot vielu 
sarakstu, kurā norādīta saskaņotā 
klasifikācija un marķēšana Kopienas 
līmenī;

(d) VI pielikuma 3. daļā izveidojot un 
padarot sabiedrībai pieejamu vielu 
sarakstu, kurā norādīta saskaņotā 
klasifikācija un marķēšana Kopienas 
līmenī;

Or. en

Pamatojums

Vielu sarakstam ar saskaņotu klasifikācijas un marķēšanas kārtību jābūt pieejamam 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 63
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vielām un maisījumiem, kas paredzēti 
zinātniskai pētniecībai un izstrādei un 
netiek laisti tirgū ar noteikumu, ka tos lieto 
tādos kontrolētos apstākļos, kas mazina 
minēto vielu vai maisījumu iedarbību, ja tie 
saskaņā ar I pielikumu klasificēti kā 
kancerogēni, cilmes šūnu mutācijas 
izraisoši vai reproduktīvajai sistēmai 
toksiski (CMR) 1.A vai 1.B kategorijas
maisījumi.

(d) vielām un maisījumiem, kas paredzēti 
zinātniskai pētniecībai un izstrādei un 
netiek laisti tirgū ar noteikumu, ka tos lieto 
tādos kontrolētos apstākļos, kas mazina 
minēto vielu vai maisījumu iedarbību, ja tie 
saskaņā ar I pielikumu klasificēti kā 
kancerogēni, sensibilizējoši, cilmes šūnu 
mutācijas izraisoši vai reproduktīvajai 
sistēmai toksiski (CMR) 1.A vai 
1.B kategorijas maisījumi.
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Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir iekļaut arī citas potenciālas organisma reakcijas uz vielām vai maisījumiem. Visi 
šie ietekmes veidi ir iekļauti priekšlikuma 22. apsvērumā. 

Grozījums Nr. 64
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) maisījums ir divu vai vairāku vielu 
kombinācija, kas sajauktas noteiktās 
proporcijās,

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants –- 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja I pielikuma 3.1., 3.4., 3.7., 3.8. un 
4.1. sadaļās minēto bīstamības klašu 
gadījumā šīs klases ir diferencētas, 
pamatojoties uz iedarbības vai ietekmes 
veidu, vielu vai maisījumu klasificē 
saskaņā ar šo diferenciāciju.

Ja I pielikuma 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 
3.8., 3.9. un 4.1. sadaļās minēto bīstamības 
klašu gadījumā šīs klases ir diferencētas, 
pamatojoties uz iedarbības vai ietekmes 
veidu, vielu vai maisījumu klasificē 
saskaņā ar šo diferenciāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai uzskaitījums būtu pilnīgs — cilmes šūnu mutagenitāti, kancerogenitāti un toksisku ietekmi 
uz īpašu mērķorgānu var nodalīt atkarībā no iedarbības ceļa.
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Grozījums Nr. 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 
3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju 
un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas 
nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

(b) bīstamības klases 3.1., kas nav 
5. kategorijas, 3.2. līdz 3.6., 3.7. kaitīga 
ietekme uz seksuālo funkciju un auglību 
vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav 
narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

Or. en

Pamatojums

Akūtas toksicitātes 5. kategorijas ieviešana nevar mainīt "bīstamības" definīciju šajā regulā, 
lai neskartu REACH darbības jomu vai citu Kopienas tiesību aktu daļas, kas atsaucas uz šo 
terminu.

Grozījums Nr. 67
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 
3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju 
un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas 
nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

(b) bīstamības klases 3.1., kas nav 
5. kategorijas, 3.2. līdz 3.6., 3.7. kaitīga
ietekme uz seksuālo funkciju un auglību 
vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav 
narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir svarīgi ieviest akūtas toksicitātes 5. bīstamības kategoriju, tādēļ nevar mainīt 
"bīstamības" definīciju šajā regulā, lai neskartu REACH darbības jomu vai citu Kopienas 
tiesību aktu daļas, kas lieto šo terminu.
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Grozījums Nr. 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var izstrādāt sīkāku bīstamības 
klašu diferenciāciju, pamatojoties uz 
iedarbības vai ietekmes veidu, un tā 
rezultātā grozīt 1. punkta otro rindkopu. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru.

3. Komisija var izstrādāt un inkorporēt
sīkāku bīstamības klašu diferenciāciju, ja 
par to panākta starptautiska vienošanās,
pamatojoties uz iedarbības vai ietekmes 
veidu, un tā rezultātā grozīt 1. punkta otro 
rindkopu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, pieņem saskaņā ar 54. panta 
3. punktā sīki aprakstīto regulatīvo 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr jācenšas panākt starptautisku saskaņotību.

Grozījums Nr. 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji pirms vielu vai maisījumu laišanas 
tirgū klasificē tos saskaņā ar II sadaļu.

1. Ražotāji un importētāji pirms vielu vai 
maisījumu laišanas tirgū klasificē tos 
saskaņā ar II sadaļu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Saskaņā ar REACH pakārtotajiem lietotājiem ir īpaši atbildības veidi, bet tie 
neattiecas uz klasifikāciju un marķēšanu. Tomēr, ja pakārtotais lietotājs izmanto vielu, lai 
ražotu maisījumu, kas paredzēts piegādāšanai, tad tas kļūst par ražotāju, kam saistošs 
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klasificēšanas un marķēšanas pienākums.  

Grozījums Nr. 70
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. pants – 1.punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) jebkādu jaunu ticamu zinātnisko 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Dati par vielām ir jāpapildina ar jaunāko zinātnisko informāciju. 

Grozījums Nr. 71
Avril Doyle

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. pants –- 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja par pašu maisījumu, kas ir 1. punktā 
minētā veida maisījums, nav pieejami 
pārbaudes dati, piegādātājs izmanto citu 
pieejamo informāciju par atsevišķām 
vielām un līdzīgiem pārbaudītiem
maisījumiem, kurus arī var uzskatīt par 
noderīgiem, nosakot, vai maisījums ir 
bīstams, ar nosacījumu, ka piegādātājs ir 
pārliecinājies par informācijas atbilstību un 
ticamību novērtēšanas mērķiem saskaņā ar 
9. panta 4. punktu.

5. Ja par pašu maisījumu, kas ir 1. punktā 
minētā veida maisījums, nav pieejami 
pārbaudes dati, piegādātājs izmanto visu
pieejamo informāciju par atsevišķām 
vielām un maisījumiem vai maisījumiem, 
kas ir līdzīgā saistītā grupā, kurus arī var 
uzskatīt par noderīgiem, nosakot, vai 
maisījums ir bīstams, ar nosacījumu, ka 
piegādātājs ir pārliecinājies par 
informācijas atbilstību un ticamību 
novērtēšanas mērķiem saskaņā ar 9. panta 
4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Lai piemērotu ekspertu atzinumus un pierādījumu atzīšanu, kas paredzēta I Pielikuma I daļas 
1.1.1. sadaļā, ir jāsalīdzina pieejamie dati par maisījumiem no citām līdzīgu saistītu 
maisījumu grupām. Ne visi 1. punktā minētie dati ir pārbaužu dati (parastā izpratnē), 
piemēram, 1. punkta b) apakšpunktā minētie tādi nav, tāpēc jāsvītro vārds "pārbaudes" dati.

Grozījums Nr. 72
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. pants –- 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas īstenošanas nolūkā neveic 
izmēģinājumus ar cilvēkiem un 
primātiem, kas nav cilvēki.

2. Tikai šīs regulas īstenošanas nolūkā
izmēģinājumi ar cilvēkiem ir visnotaļ 
nepieņemami un tos var veikt vienīgi 
gadījumos, kad nav iespējamas nekādas 
citas alternatīvas, kas nodrošinātu labāko 
cilvēku veselības aizsardzību un vielas vai 
maisījuma klasifikāciju, kura atbilstu to 
patiesai ietekmei uz cilvēku veselību.

Šīs regulas īstenošanas nolūkā neveic 
izmēģinājumus ar primātiem, kas nav 
cilvēki.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēku veselību un precīzi klasificētu vielas un maisījumus, varētu būt 
nepieciešams veikt izmēģinājumus ar cilvēkiem (piemēram, uz cilvēka ādas laukuma), 
tādējādi iegūstot informāciju par patieso ietekmi uz cilvēku veselību.  Tomēr šādi 
izmēģinājumi ir pieļaujami tikai gadījumos, kad nav pieejamas citas alternatīvas. Šīs regulas 
īstenošanas nolūkā  izmēģinājumi ar primātiem, kas nav cilvēki, nav pieļaujami.
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Grozījums Nr. 73
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tiks izstrādāti apstiprināšanas 
pētījumi, lai novērtētu testēšanas metodes, 
kurās neizmanto dzīvniekus vai metodes, 
kas samazina izmantoto dzīvnieku skaitu 
vai šo dzīvnieku ciešanas, lai nodrošinātu, 
ka jaunajās izmēģinājumu metodēs tiek 
ņemtas vērā prasības, kas noteiktas šajā 
regulā un līdzīgos tiesību aktos, ar kuriem 
īsteno ķimikāliju klasificēšanas un 
marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu 
citās jurisdikcijās, lai panāktu to, ka 
klasifikācijas un marķēšanas prasības 
nekļūtu par šķērsli izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem aizstāšanai, samazināšanai 
un precizēšanai. 

Or. en

Pamatojums

Agrākie apstiprināšanas pētījumi atsevišķos gadījumos nenodrošināja to, ka tiktu izstrādātas 
jaunas testēšanas metodes, kas atbilstu klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām, kā arī 
drošības prasībām.  Tādējādi var kavēt jaunu alternatīvu metožu izmantošanu un paildzināt 
izmēģinājumu ar dzīvniekiem izmantošanu, pat gadījumos, ja pieejamas derīgas alternatīvas 
metodes. 

Grozījums Nr. 74
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Ja ir pietiekams zinātnisks 
pamatojums, un lai samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, Komisija 
pielāgos šo regulu saskaņā ar regulatīvā 
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kontroles procedūru, kas minēta 54. panta 
3. punktā, lai panāktu to, ka klasifikācijas 
un marķēšanas prasības nekļūst par 
šķērsli tādām izmēģinājumu metodēm, kas 
aizstāj, samazina vai precizē 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan GHS bieži tiek apzīmēta kā neitrāla attiecībā uz izmēģinājumu metodēm, ir 
iespējams, ka alternatīvas izmēģinājumu metodes (kurās piemērots dzīvnieku izmantošanas 
aizstāšanas, samazināšanas un precizējuma princips) var nodrošināt datus, kas neatbilst 
burtiski pašreizējiem klasifikācijas kritērijiem, no kuriem daudzi attiecas uz in vivo fenomenu 
vai tiešu ietekmi uz "izmēģinājumos izmantotajiem dzīvniekiem".  Tāpēc jābūt iespējai 
pielāgot klasificēšanas un marķēšanas kritērijus, lai atbalstītu metodes, kurās pēc būtības 
netiek veikti izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas vajadzībām veicamās 
pārbaudes īsteno, kad viela vai maisījums 
ir tādā formā, kādā to lieto (vai ir pamats 
uzskatīt, ka lietos) pēc tā laišanas tirgū.

4. Šīs regulas vajadzībām veicamās 
pārbaudes īsteno, kad viela vai maisījums 
ir tādā formā, kādā to ir paredzēts lietot vai
tādā formā, vai fizikālajā stāvoklī, kādā 
tas laists tirgū.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi GHS tekstam — 1.3.3.1.1 (b) "izvērtēšana pamatojas uz konkrēto attiecīgo 
produktu". 
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Grozījums Nr. 76
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja minētā informācija nepieļauj 
savienošanas principu izmantošanu, 
piegādātājs novērtē informāciju, izmantojot 
citu metodi vai metodes, kas aprakstītas 
I pielikuma 3. un 4. daļas katrā iedaļā.

Tomēr, ja minētā informācija nepieļauj 
savienošanas principu izmantošanu un ar 
ekspertu slēdzienu nevar pamatot to, ka 
jāpārkāpj savienošanas principi,
piegādātājs novērtē informāciju, izmantojot 
citu metodi vai metodes, kas aprakstītas I 
pielikuma 3. un 4. daļas katrā iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstību ar ANO GHS redakciju par ekspertu slēdzienu (Violetās grāmatas 
1.3.2.4.8. punkts):  „Maisījumu klasificēšana ietver atsauci uz ekspertu slēdzienu daudzās 
jomās ar mērķi nodrošināt, ka pieejamā informācija ir izmantojama pēc iespējas lielākam 
skaitam maisījumu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.”

Grozījums Nr. 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ražotājs vai importētājs, izvērtējot 
datus, ņem vērā papildu informāciju, kā 
piemēram, formu un/vai fizisko stāvokli, 
kādā viela vai maisījums tiek lietots pēc 
laišanas tirgū, un var attiecīgi precizēt 
klasifikāciju. Klasificējot vielu vai 
maisījumu jāņem vērā normāls apiešanās 
un lietošanas režīms.

Or. en
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Pamatojums

Atbilstība pašreizējam aizsardzības līmenim, lai saglabātu normālas apiešanās un lietošanas 
režīma principu, ir nepieciešams pārnesums no spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, kā 
piemēram, klase "bīstams ozona slānim".

Grozījums Nr. 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. pants – 1. punkts1

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 3. punktu piegādātājs var 
noteikt specifiskas robežkoncentrācijas, 
kuras norāda robežu, kuru sasniedzot vai 
pārsniedzot, vielas klātbūtne citā vielā vai 
maisījumā piemaisījuma, piedevas vai 
atsevišķas sastāvdaļas veidā var izraisīt to, 
ka vielu vai maisījumu klasificē kā 
bīstamu, šādos gadījumos:

1. Saskaņā ar 3. punktu piegādātājs var 
noteikt specifiskas robežkoncentrācijas, 
kuras norāda robežu, kuru sasniedzot vai 
pārsniedzot, vielas klātbūtne citā vielā vai 
maisījumā identificēta piemaisījuma, 
piedevas vai atsevišķas sastāvdaļas veidā 
var izraisīt to, ka vielu vai maisījumu 
klasificē kā bīstamu, šādos gadījumos:

(a) ja informācija liecina, ka vielas radītais 
apdraudējums tiek konstatēts, ja minētās 
vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 
2. daļā noteiktajām koncentrācijām 
jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par 
I pielikuma 3. līdz 5. daļā noteiktajām 
vispārīgajām robežkoncentrācijām jebkurai 
bīstamības klasei;

(a) ja informācija liecina, ka vielas radītais 
apdraudējums tiek konstatēts, ja minētās 
vielas saturs ir mazāks par I pielikuma 
2. daļā noteiktajām koncentrācijām 
jebkurai bīstamības klasei vai mazāks par 
I pielikuma 3. līdz 5. daļā noteiktajām 
vispārīgajām robežkoncentrācijām jebkurai 
bīstamības klasei;

(b) izņēmuma gadījumos, ja informācija 
liecina, ka tādas vielas saturs, kas 
klasificēta kā bīstama, pārsniedz 
I pielikuma 2. daļā noteiktās koncentrācijas 
jebkurai bīstamības klasei vai pārsniedz 
minētā pielikuma 3. līdz 5. daļā noteiktās 
vispārīgās robežkoncentrācijas jebkurai 
bīstamības klasei, bet ir pārliecinoši dati 
par to, ka vielas apdraudējumi nav 
acīmredzami.

(b) gadījumos, ja informācija liecina, ka 
tādas vielas saturs, kas klasificēta kā 
bīstama, pārsniedz I pielikuma 2. daļā 
noteiktās koncentrācijas jebkurai 
bīstamības klasei vai pārsniedz minētā 
pielikuma 3. līdz 5. daļā noteiktās 
vispārīgās robežkoncentrācijas jebkurai 
bīstamības klasei, bet ir pārliecinoši dati 
par to, ka vielas apdraudējumi nav 
acīmredzami.

Or. en
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Pamatojums

(i) "identificēts piemaisījums" — efektīvāk pielietojams apzīmējums, īpaši attiecībā uz 
kompleksa sastāva produktiem, kā arī atbilstīgi pašreizējiem tiesību aktiem; (ii) "gadījumos" 
— saskaņā ar GHS 1.3.3.2.3. punkta tekstu.

Grozījums Nr. 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Piegādātājs nosaka koncentrācijas 
robežas saskaņā ar kritērijiem, kas 
noteikti Aģentūras izdotajos norādījumos, 
kā arī pievieno pamatojumu savam 
ziņojumam saskaņā ar klasifikācijas un 
marķēšanas uzskaiti vai savai reģistrācijai 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar piegādātājam veicamo vielu klasifikāciju un marķēšanu un m-koeficentu 
ziņošanas kārtību, kā sākotnēji tika ierosināts interneta versijai I Pielikuma I daļa 
1.1.4.3. punkts un GHS 1.3.3.2.4. punkts.

Grozījums Nr. 80
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
robežvērtība ir zemāka par

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā 
robežvērtība viena no sekojošajām:

a) vispārējām robežvērtībām, kas 
noteiktas I pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā;

a) specifiskām robežkoncentrācijām, kas 
noteiktas regulas VI pielikuma 3. daļā vai 
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b) jebkurām specifiskajām
robežkoncentrācijām, kas minētas 
VI pielikuma 3. daļā vai 43. pantā 
minētajā klasifikācijas un marķējuma 
reģistrā;

b) robežkoncentrācijām, kas minētas 
43. pantā minētajā klasifikācijas un 
marķējuma reģistrā, ja ir panākta 
vienošanās starp paziņojuma autoriem; 
vai
ba) vispārējām robežvērtībām, kas 
noteiktas I pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā, 
ja a) un b) apakšpunktā minētās 
specifiskās robežkoncentrācijas nav dotas; 

c) jebkurām koncentrācijām attiecīgajās 
I pielikuma 2. daļas sadaļās vai jebkurām 
vispārīgajām klasificēšanas 
robežkoncentrācijām I pielikuma 3. līdz 
5. daļas attiecīgajās sadaļās, ja 
b) apakšpunktā minētās specifiskās 
robežkoncentrācijas nav dotas.

c) jebkurām koncentrācijām attiecīgajās 
I pielikuma 2. daļas sadaļās vai jebkurām 
vispārīgajām klasificēšanas 
robežkoncentrācijām I pielikuma 3. līdz 
5. daļas attiecīgajās sadaļās, ja a), b) vai 
ba) apakšpunktos minētās specifiskās 
robežkoncentrācijas nav dotas.

Or. fr

Pamatojums

Grozītais teksts automātiski novestu pie viszemākajām robežvērtībām bez pamatošanas 
problēmām. Iepriekš bija pamatojums, lai noteiktu vielu specifiskas robežkoncentrācijas, kas 
pārsniedz vispārējās robežvērtības.

Grozījums Nr. 81
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. pants – c) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja atbilstoša un uzticama informācija 
liecina par sinerģiskas vai antagoniskas 
ietekmes potenciālu parādīšanos starp tāda
maisījuma sastāvā esošām vielām, par 
kuru pieņēma novērtēšanas lēmumu, 
pamatojoties uz informāciju par 
maisījuma sastāvā esošajām vielām.

c) ja atbilstoša un uzticama informācija 
liecina par sinerģiskas vai antagoniskas 
ietekmes potenciālu parādīšanos starp 
maisījuma sastāvā esošām vielām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 82
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maisījuma klasifikācija nemainās, ja 
informācijas novērtēšana liecina par
šādiem faktiem:

1. Maisījuma klasifikācija nemainās, ja 
informācijas novērtēšana liecina par to, ka
maisījumā esošās vielas pašpolimerizējas, 
veidojot oligomērus vai polimērus.

(a) maisījumā esošās vielas lēni reaģē ar 
atmosfērās gāzēm, jo īpaši skābekli, 
oglekļa dioksīdu, ūdens tvaiku, veidojot 
citas vielas;
(b) maisījumā esošās vielas ļoti lēni reaģē 
ar citām vielām maisījuma sastāvā, 
veidojot citas vielas;
(c) maisījumā esošās vielas 
pašpolimerizējas, veidojot oligomērus vai 
polimērus.

Or. en

Pamatojums

Ja maisījuma sastāvā esošās vielas var reaģēt veidojot citas vielas, tas jāņem vērā, veicot 
klasifikāciju.

Grozījums Nr. 83
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. pants – 1. punkts–a) un b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maisījumā esošās vielas lēni reaģē ar 
atmosfērās gāzēm, jo īpaši skābekli, 
oglekļa dioksīdu, ūdens tvaiku, veidojot 
citas vielas;

(a) maisījumā esošās vielas lēni reaģē ar 
atmosfērās gāzēm, jo īpaši skābekli, 
oglekļa dioksīdu, ūdens tvaiku, veidojot 
citas vielas, kas nav bīstamas;

(b) maisījumā esošās vielas ļoti lēni reaģē 
ar citām vielām maisījuma sastāvā, 

(b) maisījumā esošās vielas ļoti lēni reaģē 
ar citām vielām maisījuma sastāvā, 
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veidojot citas vielas; veidojot citas vielas, kas nav bīstamas;

Or. en

Pamatojums

Iespēja, ka varētu veidoties bīstamas vielas, ir jānorāda marķējumā.

Grozījums Nr. 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā 3. punktu, ja pamatoti var 
uzskatīt, ka vielas vai maisījuma 
piegādātājam kļuvusi zināma jauna 
zinātniska vai tehniska informācija, par 
kuras atbilstību un ticamību novērtēšanas 
nolūkiem saskaņā ar šo nodaļu piegādātājs 
ir pārliecinājies, un ka tā rezultātā vielas 
vai maisījuma klasifikācija mainās, 
piegādātājs veic jaunu minētās 
informācijas novērtēšanu saskaņā ar šo 
nodaļu.

1. Ņemot vērā 3. punktu, ja vielas vai 
maisījuma piegādātājam kļuvusi zināma 
jauna zinātniska vai tehniska informācija, 
par kuras atbilstību un ticamību 
novērtēšanas nolūkiem saskaņā ar šo 
nodaļu piegādātājs ir pārliecinājies, un ka 
tā rezultātā vielas vai maisījuma 
klasifikācija mainās, piegādātājs veic jaunu 
minētās informācijas novērtēšanu saskaņā 
ar šo nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Efektivitātei.

Grozījums Nr. 85
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā 3. punktu, ja pamatoti var 1. Ņemot vērā 3. punktu, ja vielas vai 
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uzskatīt, ka vielas vai maisījuma 
piegādātājam kļuvusi zināma jauna 
zinātniska vai tehniska informācija, par 
kuras atbilstību un ticamību novērtēšanas 
nolūkiem saskaņā ar šo nodaļu piegādātājs 
ir pārliecinājies, un ka tā rezultātā vielas 
vai maisījuma klasifikācija mainās, 
piegādātājs veic jaunu minētās 
informācijas novērtēšanu saskaņā ar šo 
nodaļu.

maisījuma piegādātājam kļuvusi zināma 
jauna zinātniska vai tehniska informācija, 
par kuras atbilstību un ticamību 
novērtēšanas nolūkiem saskaņā ar šo 
nodaļu piegādātājs ir pārliecinājies, un ka 
tā rezultātā vielas vai maisījuma 
klasifikācija mainās, piegādātājs veic jaunu 
minētās informācijas novērtēšanu saskaņā 
ar šo nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti..

Grozījums Nr. 86
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – 1.punkts – d) līdz h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vajadzības gadījumā, bīstamības 
piktogrammas saskaņā ar 19. pantu;

(d) bīstamības piktogrammas saskaņā ar 
19. pantu;

(e) vajadzības gadījumā, signālvārdi 
saskaņā ar 20. pantu;

(e) signālvārdi saskaņā ar 20. pantu;

(f) vajadzības gadījumā, paziņojumi par 
bīstamību saskaņā ar 21. pantu;

(f) paziņojumi par bīstamību saskaņā ar 
21. pantu;

(g) vajadzības gadījumā, paziņojumi par 
piesardzības pasākumiem saskaņā ar 
22. pantu;

(g) paziņojumi par piesardzības 
pasākumiem saskaņā ar 22. pantu;

(h) vajadzības gadījumā, papildu 
informācijas sadaļa saskaņā ar 27. pantu.

(h) papildu informācijas sadaļa saskaņā ar 
27. pantu.

Or. en

Pamatojums

Klasifikācijai vienmēr jāatbilst attiecīgajam pantam, nevis tikai "vajadzības gadījumā".
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Grozījums Nr. 87
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nosaukums Iupac nomenklatūrā ir 
garāks par 100 rakstzīmēm, var lietot 
ikdienas nosaukumu, ar noteikumu, ka 
paziņojumā saskaņā ar 41. pantu ietverts 
gan nosaukums Iupac nomenklatūrā, gan 
lietotais ikdienas nosaukums.

Jānorāda arī vispārpieņemtais 
nosaukums, ja tāds pieejams. Ja 
nosaukums Iupac nomenklatūrā ir garāks 
par 100 rakstzīmēm, var lietot ikdienas 
nosaukumu, ar noteikumu, ka paziņojumā 
saskaņā ar 41. pantu ietverts gan 
nosaukums Iupac nomenklatūrā, gan 
lietotais ikdienas nosaukums. 

Or. en

Pamatojums

Daudzām ķīmiskām vielām ir vispārpieņemtie nosaukumi, kas labāk pazīstami kā IUPAC 
nosaukums, tāpēc jānorāda arī vispārpieņemtais nosaukums, ja tas pieejams.

Grozījums Nr. 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) identitāte visām maisījuma sastāvā 
esošām vielām, kas veicina akūtu 
toksiskumu, kodīgumu ādai vai 
nopietnus acu bojājumus, cilmes šūnu 
mutācijas, kancerogenitāti, ir toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, veicina 
elpceļu vai ādas sensibilizāciju vai ir 
toksiskas noteiktiem mērķa orgāniem 
(STOT).

(b) identitāte visām maisījuma sastāvā 
esošām vielām, kas veicina šī maisījuma 
klasifikāciju attiecībā uz akūtu 
toksiskumu, kodīgumu ādai vai nopietnus 
acu bojājumus, cilmes šūnu mutācijas, 
kancerogenitāti, ir toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, veicina elpceļu 
vai ādas sensibilizāciju vai ir toksiskas 
noteiktiem mērķa orgāniem (STOT).

Or. en
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Pamatojums

Precizējums — atbilstīgi 18.3 panta pēdējās daļas redakcijai.

Grozījums Nr. 89
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) identitāte visām maisījuma sastāvā 
esošām vielām, kas veicina akūtu 
toksiskumu, kodīgumu ādai vai nopietnus 
acu bojājumus, cilmes šūnu mutācijas, 
kancerogenitāti, ir toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, veicina elpceļu 
vai ādas sensibilizāciju vai ir toksiskas 
noteiktiem mērķa orgāniem (STOT).

(b) identitāte visām maisījuma sastāvā 
esošām vielām, kas veicina akūtu 
toksiskumu, kodīgumu ādai vai nopietnus 
acu bojājumus, cilmes šūnu mutācijas, 
kancerogenitāti, ir toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, veicina elpceļu 
vai ādas sensibilizāciju vai ir toksiskas 
noteiktiem mērķa orgāniem (STOT) vai 
pierādīts, ka izraisa endokrīnās sistēmas 
traucējumus.

Or. en

Pamatojums

Tādu vielu marķēšana, kuras ir endokrīno sistēmu graujošas, ja dati ir pieejami, ir svarīga 
patērētājiem. 

Grozījums Nr. 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošā bīstamības piktogramma ir 
attēlota tabulās, kurās norādīt etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikuma 2., 3. un 4. daļā.

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošais bīstamības paziņojums ir 
minēts tabulās, kurās norādīti etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikumā.
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Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējamam izmantot bīstamības piktogrammas jebkurai I Pielikuma bīstamības klasei, 
nevis tikai tām, kas 2-4. daļā.

Grozījums Nr. 91
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošā bīstamības piktogramma ir 
attēlota tabulās, kurās norādīt etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikuma 2., 3. un 4. daļā.

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošā bīstamības piktogramma ir 
attēlota tabulās, kurās norādīt etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējamam izmantot bīstamības piktogrammas jebkurai I Pielikuma bīstamības klasei, 
nevis tikai tām, kas 2-4. daļā.

Grozījums Nr. 92
Jens Holm

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošā bīstamības piktogramma ir 
attēlota tabulās, kurās norādīt etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikuma 2., 3. un 4. daļā.

3. Katrai konkrētajai klasifikācijai 
atbilstošais bīstamības paziņojums ir 
minēts tabulās, kurās norādīti etiķetes 
elementi, kas atbilst katrai bīstamības 
klasei I pielikumā.
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Or. en

Pamatojums

Loģiski izriet no grozījuma I Pielikuma 5.daļā, ko arī iesniedzis šī grozījuma autors. Konkrēti 
nenorādot I pielikuma daļas, netiek izslēgta iespēja izmantot piktogrammas attiecībā uz ES 
citām bīstamības klasēm.

Grozījums Nr. 93
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz etiķetes norāda atbilstošos bīstamības 
paziņojumus, kas raksturo vielas vai 
maisījuma izraisītā apdraudējuma veidu, un 
vajadzības gadījumā arī apdraudējuma 
pakāpi.

1. Uz etiķetes norāda atbilstošos bīstamības 
paziņojumus, kas raksturo vielas vai 
maisījuma izraisītā apdraudējuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā arī apdraudējuma 
pakāpi.

Or. en

Pamatojums

Norāde par bīstamības pakāpi nevar būt atkarīga no vajadzības vai nē. Tai jābūt tur, kur tas 
attiecīgi nepieciešams. 

Grozījums Nr. 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu, ir spēkā šādi 
noteikumi:

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu marķēšanas 
elementi jānorāda papildu informācijas 
daļā, kas minēta 27. pantā.

(a) uz etiķetes nenorāda bīstamības 
piktogrammu;
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(b) signālvārdi, bīstamības paziņojumi un 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem 
jānorāda papildu informācijas daļā, kas 
minēta 27. pantā.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai izmantot bīstamības piktogrammas uz to vielu vai maisījumu marķējuma, kas 
klasificētas saskaņā ar I Pielikuma 5. daļu.

Grozījums Nr. 95
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu, ir spēkā šādi 
noteikumi:

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu marķēšanas 
elementi jānorāda papildu informācijas 
daļā, kas minēta 27. pantā.

(a) uz etiķetes nenorāda bīstamības 
piktogrammu;

(b) signālvārdi, bīstamības paziņojumi un 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem
jānorāda papildu informācijas daļā, kas 
minēta 27. pantā.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai izmantot bīstamības piktogrammas uz to vielu vai maisījumu marķējuma, kas 
klasificētas saskaņā ar I Pielikuma 5. daļu.
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Grozījums Nr. 96
Jens Holm

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu, ir spēkā šādi 
noteikumi:

Ja viela vai maisījums ir klasificēts saskaņā 
ar I pielikuma 5. daļu, marķēšanas 
elementi jānorāda papildu informācijas 
daļā, kas minēta 27. pantā.

(a) uz etiķetes nenorāda bīstamības 
piktogrammu;
(b) signālvārdi, bīstamības paziņojumi un 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem 
jānorāda papildu informācijas daļā, kas 
minēta 27. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) signālvārdi, bīstamības paziņojumi un 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem 
jānorāda papildu informācijas daļā, kas 
minēta 27. pantā.

b) marķēšanas elementi jānorāda uz 
marķējuma papildu informācijas daļā, kas 
minēta 27. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Lai saskaņotu jauno Eiropas Savienības ķimikāliju politiku, ir svarīgi, ka bīstamības līmenis 
attiecībā uz SVCH katrā no šiem politikas instrumentiem būtu savstarpēji savietojams. Ņemot 
to vērā, ar prasību ieviešanu attiecībā uz marķējumu būtu iespējams:
(i) uzlabot ES risku mazināšanas stratēģiju efektivitāti attiecībā uz PBTs vai vPvB, 
(ii) nodrošināt vienādas un atbilstīgas informācijas sniegšanu attiecībā uz SVHC bīstamības 
līmeni un 
(iii) uzlabot ķīmisku produktu klasifikācijas un marķēšanas sistēmas uzticamību.
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Grozījums Nr. 98
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vielas vai maisījuma piegādātājs var 
pierādīt, ka vielas vai maisījuma ķīmiskās 
identitātes izpaušana uz marķējuma 
apdraud tā saimnieciskās darbības 
konfidencialitāti un jo īpaši viņa 
intelektuālo īpašumu, tas var iesniegt 
aģentūrai prasību ļaut norādīt produkta 
identifikatoru, kas attiecas uz vielu vai 
maisījumu vai nu ar nosaukumu, kas 
identificē svarīgākās funkcionālās ķīmiskās 
grupas, vai ar ikdienas nosaukumu.

1. Ja vielas vai maisījuma piegādātājs var 
pierādīt, ka vielas vai maisījuma ķīmiskās 
identitātes izpaušana uz marķējuma 
apdraud tā saimnieciskās darbības 
konfidencialitāti un jo īpaši viņa 
intelektuālo īpašumu, tas var iesniegt 
aģentūrai prasību ļaut norādīt produkta 
identifikatoru, kas attiecas uz vielu, kas 
nav bīstama, vai maisījumu, kas nav 
bīstams, vai nu ar nosaukumu, kas 
identificē svarīgākās funkcionālās ķīmiskās 
grupas, vai ar ikdienas nosaukumu.

Or. en

Pamatojums

Bīstamās vielas nevar saņemt atvieglojumus attiecībā uz marķēšanu. Uzņēmējdarbības 
apdraudējums var tikt izmantots kā iemesls vienīgi attiecībā uz vielām, kas nav bīstamas.

Grozījums Nr. 99
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. 1. punkts neattiecas uz vielām, par 
kurām noteikts, ka tās atbilst kritērijiem, 
kas minēti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
57. pantā

Or. en
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Pamatojums

Nav pieļaujams uzņēmējdarbības konfidencialitātes dēļ slēpt tādas vielas nosaukumu, kas ir 
par pamatu īpašām bažām, piemēram, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai 
toksiskas vielas. 

Grozījums Nr. 100
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra no šāda pieprasījuma 
iesniedzēja var pieprasīt papildu 
informāciju, ja tas vajadzīgs lēmuma 
pieņemšanai. Aģentūra sešu nedēļu laikā 
no pieprasījuma iesniegšanas vai 
pieprasītās papildu informācijas 
saņemšanas informē personu, kas 
iesniegusi pieprasījumu, par pieņemto 
lēmumu. Ja aģentūra noteiktajā laikā 
lēmumu nepieņem, pieprasītā nosaukuma 
izmantošana uzskatāma par atļautu.

3. Aģentūra no šāda pieprasījuma 
iesniedzēja var pieprasīt papildu 
informāciju, ja tas vajadzīgs lēmuma 
pieņemšanai. Aģentūra sešu nedēļu laikā 
no pieprasījuma iesniegšanas vai 
pieprasītās papildu informācijas 
saņemšanas informē personu, kas 
iesniegusi pieprasījumu, par pieņemto 
lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas neizdarības dēļ nevar pakļaut briesmām pilsoņu veselību.

Grozījums Nr. 101
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja aģentūra pieprasījumu noraida, tā 
vismaz četras nedēļas pirms informācijas 
plānotās publiskošanas informē ražotāju 
vai importētāju.  Lēmumu par 
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pieprasījuma noraidīšanu var pārsūdzēt 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
92. un 93. pantu. Šādai pārsūdzēšanai ir 
lēmuma atlikšanas spēks un datus 
nepublisko.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārsūdzēšanas tiesības ražotājiem un importētājiem.

Grozījums Nr. 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja aģentūra pieprasījumu noraida, tā 
vismaz četras nedēļas pirms informācijas 
plānotās publiskošanas informē ražotāju 
vai importētāju.  Lēmumu par 
pieprasījuma noraidīšanu var pārsūdzēt 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
92. un 93. pantu. Šādai pārsūdzēšanai ir 
lēmuma atlikšanas spēks un datus 
nepublisko.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības tiesības; uzņēmējdarbības slepenas informācijas aizsardzība.
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Grozījums Nr. 103
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piegādātājs uz papildu informācijai 
paredzētās etiķetes daļas var norādīt 
papildu informāciju, kas atšķiras no 1. un 
2. punktā minētās informācijas, ja tā 
neapgrūtina 17. panta 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktā minēto etiķetes elementu 
identificēšanu un sniedz sīkākus datus, un 
nav pretrunā ar šo elementu sniegto 
informāciju, vai neliek apšaubīt tās 
ticamību.

3. Piegādātājs uz papildu informācijai 
paredzētās etiķetes daļas var norādīt 
papildu informāciju, kas atšķiras no 1. un 
2. punktā minētās informācijas, ja tā 
neapgrūtina 17. panta 1. punkta a) līdz 
g) apakšpunktā minēto etiķetes elementu 
identificēšanu un sniedz sīkākus datus, un 
nav pretrunā ar šo elementu sniegto 
informāciju, vai neliek apšaubīt tās 
ticamību. Jebkāda maldinoša informācija 
vai papildus informācija par patiesībai 
neatbilstošu iedarbību uz veselību vai vidi 
ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš nepatiesa vai maldinoša papildus informācija.

Grozījums Nr. 104
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
30. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viela vai maisījums tiek pārdots plašai 
sabiedrībai, vajadzības gadījumā uz 
etiķetes norāda vienu paziņojumu par 
piesardzības pasākumiem, kas apraksta 
minētās vielas vai maisījuma izmantošanu.

2. Ja viela vai maisījums tiek pārdots plašai 
sabiedrībai, uz etiķetes norāda vienu 
paziņojumu par piesardzības pasākumiem, 
kas apraksta minētās vielas vai maisījuma 
izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Norāde par bīstamības pakāpi nevar būt atkarīga no vajadzības vai nē, šai norādei vienmēr 
tur jābūt. 

Grozījums Nr. 105
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iepakojumiem, kas ir ar 125 ml vai 
mazāku tilpumu, paziņojumus par 
bīstamību un piesardzības pasākumiem uz 
etiķetes nenorāda, ja viela vai maisījums 
ir klasificēts kā

svītrots

(a) 2. kategorijas uzliesmojoša gāze;

(b) 2. vai 3. kategorijas uzliesmojošs 
šķidrums;
(c) 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoša cieta 
viela;

(d) viela, kas saskarē ar ūdeni izdala 2. un 
3. kategorijas uzliesmojošas gāzes;

(e) 2. vai 3. kategorijas oksidējošs 
šķidrums;

(f) 2. vai 3. kategorijas oksidējoša cieta 
viela;

(g) 4. kategorijas akūti toksiska viela vai 
maisījums, ja to nepiegādā plašai 
sabiedrībai;

(h) 2. kategorijas ādas kairinātāji;

(i) h. kategorijas acu kairinātāji;

(j) 1. kategorijas akūti bīstams ūdens 
videi;

(k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
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bīstams ūdens videi.

Or. en

Pamatojums

Ja paziņojumus par bīstamību un piesardzības pasākumiem var piemērot 125 ml vai 
mazākiem  iepakojumiem vielām un maisījumiem, kas klasificēti 1. kategorijā, tad to jādara 
arī attiecībā uz vielām un maisījumiem no zemākām kategorijām. 

Grozījums Nr. 106
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iepakojumiem, kas ir ar 125 ml vai 
mazāku tilpumu, paziņojumus par 
bīstamību un piesardzības pasākumiem uz 
etiķetes nenorāda, ja viela vai maisījums ir 
klasificēts kā

1. Iepakojumiem, kas ir ar 100 ml vai 
mazāku tilpumu, paziņojumus par 
bīstamību un piesardzības pasākumiem uz 
etiķetes nenorāda, ja viela vai maisījums ir 
klasificēts kā

(a) 2. kategorijas uzliesmojoša gāze; (a) 2. kategorijas uzliesmojoša gāze;

(b) 2. vai 3. kategorijas uzliesmojošs 
šķidrums;

(b) 2. vai 3. kategorijas uzliesmojošs 
šķidrums;

(c) 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoša cieta 
viela;

(c) 2. kategorijas uzliesmojoša cieta viela;

(d) viela, kas saskarē ar ūdeni izdala 2. un 
3. kategorijas uzliesmojošas gāzes;

(d) viela, kas saskarē ar ūdeni izdala 2. un 
3. kategorijas uzliesmojošas gāzes;

(e) 2. vai 3. kategorijas oksidējošs 
šķidrums;

(e) 2. vai 3. kategorijas oksidējošs 
šķidrums;

(f) 2. vai 3. kategorijas oksidējoša cieta 
viela;

(f) 2. vai 3. kategorijas oksidējoša cieta 
viela;

(g) 4. kategorijas akūti toksiska viela vai 
maisījums, ja to nepiegādā plašai 
sabiedrībai;

(g) 4. kategorijas akūti toksiska viela vai 
maisījums, ja to nepiegādā plašai 
sabiedrībai;
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(h) 2. kategorijas ādas kairinātāji; (h) 2. kategorijas ādas kairinātāji;

(i) 2. kategorijas acu kairinātāji; (i) 2. kategorijas acu kairinātāji;

(j) 1. kategorijas akūti bīstams ūdens 
videi;

(k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
bīstams ūdens videi.

(k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
bīstams ūdens videi.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, limits jāsamazina līdz 100 ml. 1. kategorijas 
uzliesmojošu cietu vielu gadījumā var notikt negadījumi, un 1. kategorijas akūti bīstamas 
ķimikālijas ūdens videi ir ļoti bīstamas videi, tāpēc šīs kategorijas nevar saņemt atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1. punkts k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
bīstams ūdens videi.

(k) 1. un 2.kategorijas hroniski bīstams 
ūdens videi.

Or. en

Pamatojums

3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības 
piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti 
par konkrētā produkta bīstamību. Šis grozījuma priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā 
par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 
vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav saistīta ar bīstamības simboliem.
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Grozījums Nr. 108
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1. punkts k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
bīstams ūdens videi.

(k) 1. un 2.kategorijas hroniski bīstams 
ūdens videi.

Or. en

Pamatojums

3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības 
piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti 
par konkrētā produkta bīstamību. Šis grozījuma priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā 
par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 
vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav saistīta ar bīstamības simboliem.  Saistīts ar tā paša 
autora citu grozījumu šajā punktā.

Grozījums Nr. 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Uz 125 ml vai mazāka tilpuma 
iepakojumu etiķetes nav jānorāda 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem, 
ja viela vai maisījums ir klasificēti kā 
ūdens videi hroniski bīstami 3. un 
4. kategorijas vielas vai maisījumi.

Or. en

Pamatojums

3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības 
piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti 
par konkrētā produkta bīstamību.  Šis grozījuma priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā 
par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 
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vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav saistīta ar bīstamības simboliem.

Grozījums Nr. 110
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Uz 125 ml vai mazāka tilpuma 
iepakojumu etiķetes nav jānorāda 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem, 
ja viela vai maisījums ir klasificēti kā 
ūdens videi hroniski bīstami 3. un 
4. kategorijas vielas vai maisījumi.

Or. en

Pamatojums

3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības 
piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti 
par konkrētā produkta bīstamību.  Šis grozījuma priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā 
par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 
vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav saistīta ar bīstamības simboliem.

Grozījums Nr. 111
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja iepakojums ir pārāk mazs vai citādi 
nepiemērots etiķetes piestiprināšanai –
noteikumus etiķetes elementu 
izmantošanai;

(a) ja iepakojums ir pārāk mazs vai citādi 
nepiemērots etiķetes piestiprināšanai –
noteikumus etiķetes elementu izmantošanai 
uz atsevišķas lapas, kas pievienota 
iepakojumam;

Or. en
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Pamatojums

Precizējums par to, ka marķēšanas elementi jānorāda uz atsevišķas lapas, ja tos nav 
iespējams izvietot uz etiķetes.

Grozījums Nr. 112
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 2. punkts b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja iepakojuma tilpums nav 125 ml un 
tas neapdraud strādniekus, cilvēku 
veselību vai vidi – daudzumus un 
atbilstošos atbrīvojumus no prasības veikt 
marķēšanu vielām un maisījumiem, kas 
klasificēti kā

svītrots

(i) viegli uzliesmojošas gāzes;

(ii) oksidējošas gāzes;

(iii) viegli uzliesmojoši šķidrumi;

(iv) viegli uzliesmojošas cietas vielas;

(v) vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala 
viegli uzliesmojošas gāzes;

(vi) oksidējoši šķidrumi;

(vii) oksidējošas cietas vielas;

(viii) 4. kategorijas akūti toksiskas vielas 
vai maisījumi;

(ix) 2. kategorijas ādas kairinātāji;

(x) 2. kategorijas acu kairinātāji;

(xi) videi bīstamas vielas vai maisījumi.

Or. en
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Pamatojums

Marķējumam jāparādās attiecībā uz vielas vai maisījuma raksturīgajām īpašībām, nevis 
attiecībā uz risku. Un tam tur jābūt arī neatkarīgi no iepakojuma izmēra. 

Grozījums Nr. 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija pieprasa, aģentūra sagatavo 
projektu par izņēmumiem attiecībā uz 
pienākumu veikt marķēšanu, kas noteikta 
17. un 34. pantā, un iesniedz to Komisijai, 

2. Ja Komisija pieprasa, aģentūra sagatavo 
projektu par izņēmumiem attiecībā uz 
pienākumu veikt marķēšanu, kas noteikta 
17. un 34. pantā, un iesniedz to Komisijai, 
ja iepakojuma tilpums nav 125 ml un tas 
neapdraud strādniekus, cilvēku veselību vai 
vidi – daudzumus un atbilstošos 
atbrīvojumus no prasības veikt marķēšanu 
vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā

(a) ja iepakojums ir pārāk mazs vai citādi 
nepiemērots etiķetes piestiprināšanai –
noteikumus etiķetes elementu 
izmantošanai;

(b) ja iepakojuma tilpums nav 125 ml un 
tas neapdraud strādniekus, cilvēku veselību 
vai vidi – daudzumus un atbilstošos 
atbrīvojumus no prasības veikt marķēšanu 
vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā

(i) viegli uzliesmojošas gāzes;
(ii) oksidējošas gāzes;
(iii) viegli uzliesmojoši šķidrumi;
(iv) viegli uzliesmojošas cietas vielas;
(v) vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala 
viegli uzliesmojošas gāzes;
(vi) oksidējoši šķidrumi;
(vii) oksidējošas cietas vielas;
(viii) 4. kategorijas akūti toksiskas vielas 
vai maisījumi;
(ix) 2. kategorijas ādas kairinātāji;
(x) 2. kategorijas acu kairinātāji;

(i) viegli uzliesmojošas gāzes;
(ii) oksidējošas gāzes;
(iii) viegli uzliesmojoši šķidrumi;
(iv) viegli uzliesmojošas cietas vielas;
(v) vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala 
viegli uzliesmojošas gāzes;
(vi) oksidējoši šķidrumi;
(vii) oksidējošas cietas vielas;
(viii) 4. kategorijas akūti toksiskas vielas 
vai maisījumi;
(ix) 2. kategorijas ādas kairinātāji;
(x) 2. kategorijas acu kairinātāji;
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(xi) videi bīstamas vielas vai maisījumi. (xi) videi bīstamas vielas vai maisījumi.

2a. Ja iepakojums ir neērtas formas vai 
tik maza izmēra, ka tehniski nav 
iespējams uz tā izvietot marķējumu, 
marķējuma informācija par bīstamību ir 
jānodrošina kādā citā piemērotā veidā, 
piemēram, ar piesietām birkām. Ja tas 
praktiski iespējams, pilnam marķējumam 
par bīstamību jābūt izvietotam uz vismaz 
viena no iepakojuma slāņiem.

Or. en

Pamatojums

Iecerētā ES GHS Regula paredz vairāk marķējuma elementu nekā tas ir šobrīd.  Tāpēc varētu 
būt neiespējami izpildīt 34. pantā noteiktās prasības gadījumos, ja iepakojums ir pārāk maza 
izmēra vai kā citādi nepiemērots, lai uz tā izvietotu nepieciešamo marķējumu. Šo jautājumu 
Komisija izprot, bet risina vienīgi kā iespējamu prasību nākotnē. Ierosinātais teksts atbilst 
teksta projektam, kuru pašreiz pārskata ANO SCEGHS starpsesiju grupa jautājumos par 
maza izmēra iepakojumu marķēšanu.

Grozījums Nr. 114
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja iepakojuma tilpums nav 125 ml un 
tas neapdraud strādniekus, cilvēku veselību 
vai vidi – daudzumus un atbilstošos 
atbrīvojumus no prasības veikt marķēšanu 
vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā

(b) ja iepakojuma tilpums nav 100 ml un 
tas neapdraud strādniekus, cilvēku veselību 
vai vidi – daudzumus un atbilstošos 
atbrīvojumus no prasības veikt marķēšanu 
vielām un maisījumiem, kas klasificēti kā

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi limits jāsamazina līdz 100 ml.
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Grozījums Nr. 115
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepakojumiem, kas paredzēti plašai 
sabiedrībai un uz kuriem fiziski nav 
iespējams piestiprināt etiķeti saskaņā ar 
34. pantu, piešķir atbrīvojumu no 
pienākuma veikt marķēšanu, ar noteikumu, 
ka šādam iepakojumam ir klāt precīzi un 
skaidri lietošanas norādījumi, kā arī, 
vajadzības gadījumā, norādījumi par 
apglabāšanu, un ja tas satur vielas vai 
maisījumus, kas klasificēti saskaņā ar 
šādām bīstamības klasēm un kategorijām 
I pielikumā.

Iepakojumiem, kas paredzēti plašai 
sabiedrībai un uz kuriem fiziski nav 
iespējams piestiprināt etiķeti saskaņā ar 
34. pantu, piešķir atbrīvojumu no 
pienākuma veikt marķēšanu, ar noteikumu, 
ka šādam iepakojumam ir klāt atsevišķa 
tehnisko datu lapa ar marķējuma 
informāciju un precīzi un skaidri 
lietošanas norādījumi, kā arī, attiecīgos 
gadījumos norādījumi par apglabāšanu.

(a) 3.1. sadaļa, 1., 2. vai 3. kategorijas 
akūts toksiskums;

(b) 3.2. sadaļa, 1. kategorijas ādas 
korozija;

(c) 3.8. sadaļa, toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu (STOT) – 1. kategorijas 
vienreizēja iedarbība;

(d) 3.9. sadaļa, toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu (STOT) – 1. kategorijas 
atkārtota iedarbība.

Or. en

Pamatojums

Ja marķējumu nevar izvietot uz iepakojuma, tad marķējuma informācija jānodrošina uz 
atsevišķas datu lapas. Jautājums nav par vajadzības gadījumiem attiecībā uz apglabāšanas 
norādījumiem, bet gan par to, kad šāda informācija ir attiecīgi nepieciešama un kad nē. Ir 
grūti saprast, kāpēc šie atbrīvojumi attiecas uz noteiktām bīstamības klasēm I. kategorijā, bet 
nevis uz citām bīstamības klasēm zemākās kategorijās.
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Grozījums Nr. 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Uz vielas vai maisījuma, kas paredzēts 
plašai sabiedrībai un atbilst 
2.16. bīstamības klasei, iepakojuma var 
nebūt marķējuma par bīstamību, ja, 
izmantojot gan ārējo, gan iekšējo 
iepakojumu, uz ārējā iepakojuma ir 
piktogramma saskaņā ar bīstamu 
izstrādājumu pārvadāšanas noteikumiem 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91, 
Direktīvā 94/55/EK, Direktīvā 96/49/EK 
vai Direktīvā 2002/59/EK.

Or. en

Pamatojums

Korozīvs metāliem nav attiecīgs — Bīstamības klase 2.16 ir jauna prasība, kas nav iekļauta 
direktīvā par bīstamiem preparātiem, bet tikai transportēšanas noteikumos. Šī īpašība 
attiecas vienīgi uz transportēšanu un uzglabāšanu lielos apjomos. Tātad tas neattiecas uz 
iepakojumiem individuāliem patērētājiem. Šo bīstamības klasi apzīmē ar korozijas 
piktogrammu; šāda piktogramma var maldināt patērētāju, jo to var sajaukt ar ādas korozijas 
vai nopietnu acu bojājumu izraisītāja apzīmējumu.

Grozījums Nr. 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b. Dažiem maisījumiem, ko klasificē kā 
bīstamus videi, saskaņā ar 53. pantā 
minēto procedūru var noteikt 
atbrīvojumus no dažiem vides marķējuma 
noteikumiem vai īpašiem noteikumiem 
saistībā ar vides marķējumu, ja var 
pierādīt, ka ietekme uz vidi samazinās. Šie 
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atbrīvojumi un īpašie noteikumi ir iekļauti 
II pielikuma 2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvas par bīstamiem preparātiem 10. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 118
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
33. pants – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielas vai maisījuma piegādātājs bez 
kavēšanās atjaunina etiķeti pēc jebkādām 
vielas vai maisījuma klasificēšanas vai 
marķēšanas izmaiņām.

Vielas vai maisījuma piegādātājs veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
atjauninātu etiķeti pēc jebkādām vielas vai 
maisījuma klasificēšanas vai marķēšanas 
izmaiņām, nekavējoties un nekādā 
gadījumā ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos 
pēc izmaiņām klasifikācijā.

24. pantā minētā maisījuma piegādātājs 
bez kavēšanās atjaunina etiķeti pēc 
jebkādām vielas klasificēšanas un 
maisījuma marķēšanas izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Visu vielu un maisījumu klasifikācijas izmaiņu dēļ nekavējoties jāatjaunina etiķete. 
Piegādātājam jārīkojas iespējami ātri un pat mazāk steidzamos gadījumos (piemēram, 
piegādātāja pasta adreses atjaunināšana) — skaidri noteiktā termiņā. Drošības nolūkos 
etiķetes ir jāatjaunina iespējami drīz pēc šādu izmaiņu veikšanas.
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Grozījums Nr. 119
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
33. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants neietekmē Direktīvu 91/414/EEK 
un Direktīvu 98/8/EK.

Šis pants neietekmē šīs regulas 4. pantu 
un Direktīvu 91/414/EEK un 
Direktīvu 98/8/EK.

Or. fr

Pamatojums

Tiesību akta viens no galvenajiem uzdevumiem ir saskaņot ķīmisko vielu un maisījumu 
klasificēšanu un marķēšanu, lai novērstu konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū. Ražotāja 
veikta klasificēšana, kā noteikts 4. pantā, ir pamatprincips, lai nodrošinātu vienotu 
klasifikāciju visā ES. Tādēļ šis pamatprincips jāpiemēro bez izņēmuma visām vielām un 
maisījumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

Grozījums Nr. 120
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Mazgāšanas līdzekļu marķēšana

Šīs regulas III sadaļas marķējuma 
noteikumi neierobežo Regulu (EK) 
Nr. 648/2004.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 41. apsvērumu. Regulā par mazgāšanas līdzekļiem ir noteikti īpaši mazgāšanas 
līdzekļu marķēšanas noteikumi, kas obligāti jāievēro.
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Grozījums Nr. 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
37. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iepakojumam jābūt plānotam un veidotam 
tā, lai nebūtu iespējama satura noplūde, 
izņemot gadījumus, kad paredzētas 
specifiskākas drošības ierīces;

iepakojumam jābūt plānotam un veidotam 
tā, lai nebūtu iespējama satura noplūde 
normālas apiešanās un izmantošanas 
laikā, izņemot gadījumus, kad paredzētas 
specifiskākas drošības ierīces;

Or. en

Pamatojums

Prezicējums.

Grozījums Nr. 122
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
37. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iepakojumam jābūt plānotam un 
veidotam tā, lai nebūtu iespējama satura 
noplūde, izņemot gadījumus, kad 
paredzētas specifiskākas drošības ierīces;

(a) iepakojumam jābūt plānotam un 
veidotam tā, lai nebūtu iespējama satura 
noplūde normālas apiešanās un 
izmantošanas laikā, izņemot gadījumus, 
kad paredzētas specifiskākas drošības 
ierīces;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu tekstu.
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Grozījums Nr. 123
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
37. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 
3.1.4.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 
3.1.4.2. sadaļu, ja vien uz maisījumu 
neattiecas īpaši noteikumi par 
iepakojumu, it sevišķi noteikumi, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 648/2004 
(20064 gada 31. marts) par mazgāšanas 
līdzekļiem¹.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar 
II pielikuma 3.2.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar II 
pielikuma 3.2.2. sadaļu, ja vien uz 
maisījumu neattiecas īpaši noteikum par 
iepakojumu, it sevišķi Regulas (EK) 
Nr. 648/2004 noteikumi.
OV L, 104,8.4.2004., 1. lpp. Regulā 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 907/2006 (OV L 168, 
21.06.2006., 5. lpp.).

Or. fr

Pamatojums

Ar šādu grozījumu tiek novērsta noteikumu pārklāšanās ar citu ES direktīvu vai regulu 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 124
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
40. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzinumu un lēmumu saturs jautājumā par 
saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu 
VI pielikumā,  informācijas pieejamība

Atzinumu un lēmumu saturs jautājumā par 
saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu 
VI pielikuma 3. daļā, informācijas 
pieejamība

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu VI pielikuma 3. daļa ir saistoša. Ir ieteikts izveidot VI 
pielikuma 4. daļu par tādu bīstamu vielu klasificēšanu un marķēšanu, par kurām Kopienas 
saskaņošana jau ir veikta Direktīvā 67/548/EEK  bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 
38. panta 1. punktā. Regulas VI pielikuma 4. daļa tiks uzskatīta par nesaistošu atsauces 
instrumentu, ko plaši izmantos kompetentās iestādes un privātais sektors.

Grozījums Nr. 125
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Bīstamu vielu klasifikācija un marķēšana 

saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 

38. panta 1. punktā
Klasifikāciju un marķēšanu, kas minēta 
VI pielikuma 4. daļā, var veikt 
piegādātāji.
Ja piegādātājs izvēlas neizmantot šo 
klasifikāciju vai marķēšanu, tam viela 
atkārtoti jānovērtē, izmantojot I pielikuma 
2. līdz 5. daļā minētos kritērijus.



AM\710142LV.doc 55/88 PE402.685v01-00

LV

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu VI pielikuma 3. daļa ir saistoša. Ir ieteikts izveidot VI 
pielikuma 4. daļu par tādu bīstamu vielu klasificēšanu un marķēšanu, par kurām Kopienas 
saskaņošana jau ir veikta Direktīvā 67/548/EEK bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 
38. panta 1. punktā. Regulas VI pielikuma 4. daļa tiks uzskatīta par nesaistošu atsauces 
instrumentu, ko plaši izmantos kompetentās iestādes un privātais sektors.

Grozījums Nr. 126
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vai vielu, 
kura pati klasificēta kā bīstama vai 
maisījumu, kas pārsniedz Direktīvā 
1999/45/EK vai – vajadzības gadījumā –
šajā regulā minētās robežkoncentrācijas, kā 
rezultātā maisījumu klasificē kā bīstamu, 
paziņo aģentūrai šādu informāciju, lai to 
varētu iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. panta 
1. punktu un kuras apjoms gadā ir viena 
tonna vai vairāk, vai vielu, kura pati 
klasificēta kā bīstama vai maisījumu, kas 
pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK vai –
vajadzības gadījumā – šajā regulā minētās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā 
maisījumu klasificē kā bīstamu, paziņo 
aģentūrai šādu informāciju, lai to varētu 
iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. pantā ir paredzēta prasība reģistrēt vielas, kuru apjoms gadā 
pārsniedz vienas tonnas slieksni. Ņemot vērā REACH regulas noteikumus un detalizētos 
novērtējumus, kas bija pamatā šī sliekšņa noteikšanai, šāds slieksnis būtu jāpiemēro attiecībā 
uz tās informācijas paziņošanu aģentūrai, kas jāsniedz saskaņā ar GHS sistēmu. Tomēr 
vienas tonnas vienas tonnas slieksnim nebūtu jāattiecas uz vielām un maisījumiem, kas 
klasificēti kā bīstami.
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Grozījums Nr. 127
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
41. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vai vielu, kura 
pati klasificēta kā bīstama vai maisījumu, 
kas pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK vai –
vajadzības gadījumā – šajā regulā minētās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā 
maisījumu klasificē kā bīstamu, paziņo 
aģentūrai šādu informāciju, lai to varētu 
iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kas 
klasificēta kā bīstama un kura jāreģistrē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 
vai, ja apjoms  pārsniedz vienu tonnu 
gadā, vielu, kura pati klasificēta kā bīstama 
vai maisījumu, kas pārsniedz Direktīvā 
1999/45/EK vai – vajadzības gadījumā –
šajā regulā minētās robežkoncentrācijas, kā 
rezultātā maisījumu klasificē kā bīstamu, 
paziņo aģentūrai šādu informāciju, lai to 
varētu iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

Or. fr

Pamatojums

Pienākums sniegt aģentūrai informāciju, lai to iekļautu klasifikācijas reģistrā, sākot ar 
2010. gada 1. decembri, nav jāattiecina uz visām vielām, kam reģistrē laišanu tirgū, bet tikai 
uz tām, kas klasificētas kā bīstamas, tostarp REACH regulā. Divos pēdējos gadījumos 
(vielām, kuras pašas klasificētas kā bīstamas, vai maisījumiem) jānosaka slieksnis viena 
tonna gadā. Sliekšņa nenoteikšana radītu juridisku nenoteiktību un negatīvi ietekmētu 
pētniecību un izstrādi.

Grozījums Nr. 128
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
41. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) klasifikācijas pamatojumu ja tā 
atšķiras no klasifikācijas un marķējumu 
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reģistrā jau iekļautās klasifikācijas;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 16. pantu piegādātājs var klasificēt vielu atšķirīgi no klasifikācijas un marķējuma 
reģistrā jau iekļautās klasifikācijas, ja tas iesniedz aģentūrai šādas klasifikācijas pamatojumu 
kopā ar paziņojumu saskaņā ar 41. pantu. Saskaņotības labad tas ir jāatspoguļo arī 
41. pantā.

Grozījums Nr. 129
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
43. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija reģistrā, kas atbilst Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punktā 
minētajai informācijai, ir publiski 
pieejama. Paziņotājiem un reģistrētājiem, 
kuri par attiecīgo vielu iesniedza 
informāciju saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 29. panta 1. punktu, 
aģentūrai nodrošina pieeju pārējai 
informācijai par katru vielu reģistrā. Tā 
piešķir pieeju šādai informācijai citām 
personām minētās regulas 118. pantā 
paredzētajā kārtībā.

Informācija reģistrā, kas atbilst Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 119. panta 1. punktā 
minētajai informācijai, ir publiski pieejama 
internetā. Paziņotājiem un reģistrētājiem, 
kuri par attiecīgo vielu iesniedza 
informāciju saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 29. panta 1. punktu, 
aģentūrai nodrošina pieeju pārējai 
informācijai par katru vielu reģistrā. Tā 
piešķir pieeju šādai informācijai citām 
personām minētās regulas 118. pantā 
paredzētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršākais veids kā publiskot informāciju, ir to izvietot internetā.
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Grozījums Nr. 130
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
43. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildus 1. punktā minētajai 
informācijai aģentūrai, ja nepieciešams, 
katrā ierakstā iekļauj arī šādu informāciju:

3. Papildus 1. punktā minētajai 
informācijai aģentūrai, ja atbilstīgi, katrā 
ierakstā iekļauj arī šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu būt jautājumam par papildinformācijas sniegšanas nepieciešamību, bet gan par 
to vai informāciju sniegt, ja tas ir atbilstīgi.

Grozījums Nr. 131
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par tādas 
informācijas saņemšanu no piegādātājiem, 
tostarp par ķīmisko sastāvu maisījumiem, 
kas laisti tirgū un klasificēti kā bīstami, 
pamatojoties uz to ietekmi uz veselību vai 
fiziskajām īpašībām.

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par tādas 
informācijas saņemšanu no piegādātājiem 
par maisījumiem, kas laisti tirgū un 
klasificēti kā bīstami, pamatojoties uz to 
ietekmi uz veselību vai fiziskajām 
īpašībām.

1.a Informāciju, kas minēta šā panta 
1. punktā, iesniedz formātā, kas noteikts 
VII.a1 pielikumā, un tā ir atbilstīga 
medicīniskajām vajadzībām, lai izstrādātu 
profilakses un ārstnieciskus pasākumus, 
jo īpaši steidzamos ārkārtas gadījumos.

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu 
saņemtās informācijas konfidencialitāti. 
Šādu informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
nodrošinātu atbilstību medicīnas 

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu 
saņemtās informācijas konfidencialitāti. 
Šādu informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
atbilstu medicīniskām vajadzībām, kas 
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darbinieku prasībām, formulējot 
profilakses un ārstniecības pasākumus, 
īpaši ārkārtas gadījumā. 

nosauktas 1a. punktā, un to neizmanto 
citiem mērķiem.

Informāciju neizmanto citiem mērķiem.
3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīgas.

3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīgas.

3.a Katru gadu Eiropas negadījumu 
datubāzei, kas izveidota ar programmu 
EHLASS (Eiropas statistika par nelaimes 
gadījumiem mājās un atpūtā), dalībvalstis 
iesniedz datus par nelaimes gadījumu 
skaitu un maisījumiem, kuru dēļ nelaimes 
gadījums noticis un par kuriem 
pilnvarotās iestādes ir saņēmušas 
medicīniskās informācijas pieprasījumu 
par lietošanu un ārstniecības 
pasākumiem.
1VII.a pielikuma pamatu veido EACCPT 
izdotajās norādēs izklāstītās prasības 
attiecībā uz informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Indes informācijas centru un tosikologu Eiropas asociācija ir publicējusi prasības attiecībā 
uz informāciju, kas veidotu jaunā VII.a pielikuma pamatu. Veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzības ĢD izveidotā negadījumu datubāze varētu nodrošināt mehānismu, lai 
pilnvarotās iestādes iesniegtu savāktos datus par nelaimes gadījumiem un maisījumiem, kuru 
dēļ nelaimes gadījums ir noticis.

Grozījums Nr. 132
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 1. pantā norādītā prasība par 
informācijas sniegšanu nav jāpiemēro 
attiecībā uz metāliem kompaktā formā, 
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sakausējumiem, polimērus saturošiem 
maisījumiem un elastomērus saturošiem 
maisījumiem, ja tie nerada akūtas 
toksicitātes risku cilvēku veselībai un ir 
paredzēti rūpnieciskai izmantošanai..

Or. fr

Pamatojums

Spēkā esošais tiesību akts (1999/45/EK) un daži priekšlikuma noteikumi pieļauj, ka 
materiāliem pievieno atsevišķas vielas, kas nav vienkārši biopieejamas (piemēram, attiecībā 
uz maisījumiem cietā veidā), un tie nešķīst ūdenī, piemēram, sakausējumi, polimērus saturoši 
maisījumi un elastomērus saturoši preparāti. Tāpēc ir nepieciešams saskaņot 1. punktā 
norādīto prasību  un I pielikuma 1.3.4. punktā minēto noteikumu par īpašiem maisījumiem.

Grozījums Nr. 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ne vēlāk kā 2010. gada 1. decembrī 
Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par 1. punktā minētās 
informācijas saskaņošanu.

Or. nl

Pamatojums

Jaunākie pētījumi liecina, ka šos noteikumos dažādās dalībvalstīs īsteno atšķirīgos veidos. 
Tādēļ ES ir nepieciešama turpmāka ārkārtas gadījumos piemērojamo reaģēšanas procedūru 
saskaņošana. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt ķīmisku vielu un maisījumu brīvu apgrozību.
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Grozījums Nr. 134
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
49. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram vielas vai maisījuma 
piegādātājam jāapkopo un vismaz 
10 gadus pēc vielas vai maisījuma pēdējās 
piegādes jātur pieejama visa informācija, 
kas vajadzīga saistībā ar klasificēšanu un 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu.

1. Jebkuram vielas vai maisījuma 
piegādātājam jāapkopo un vismaz 
50 gadus pēc vielas vai maisījuma pēdējās 
piegādes jātur pieejama visa informācija, 
kas vajadzīga saistībā ar klasificēšanu un 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Vecās noliktavās Austrumeiropā bieži vien tiek atrasti pat 20–30 gadus veci ķīmiski produkti. 
Visu informāciju var vienkāršā veidā desmitiem gadu uzglabāt arī datora cietajā diskā.

Grozījums Nr. 135
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
49. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuram vielas vai maisījuma 
piegādātājam jāapkopo un vismaz 
10 gadus pēc vielas vai maisījuma pēdējās 
piegādes jātur pieejama visa informācija, 
kas vajadzīga saistībā ar klasificēšanu un 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu.

1. Jebkuram vielas vai maisījuma 
piegādātājam jāapkopo un vismaz 
30 gadus pēc vielas vai maisījuma pēdējās 
piegādes jātur pieejama visa informācija, 
kas vajadzīga saistībā ar klasificēšanu un 
marķēšanu saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Toksikoloģija ir zinātne, kas strauji attīstās. Likumdošana par ķimikālijām tiek nemitīgi 
uzlabota. Tāpēc ir nepieciešams uzglabāt atbilstīgu informāciju, lai nodrošinātu stingru 
pamatu gan zinātnei, gan likumdošanai.
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Grozījums Nr. 136
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
52. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piegādātājs apstrīd dalībvalsts lēmumu 
par to, ka viela vai maisījums neatbilst šīs 
regulas prasībām, dalībvalsts nekavējoties 
informē Komisiju, aģentūru un pārējās 
dalībvalstis, paziņojot sava lēmuma 
iemeslus.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar regulas prasību interpretāciju jāparedz iespējamība, ka var rasties domstarpības 
starp piegādātāju un dalībvalsti, un ir nepieciešama procedūra, lai domstarpību gadījumā 
nodrošinātu saskaņotu klasifikāciju.

Grozījums Nr. 137
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 60 dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no dalībvalsts saskaņā ar 
54. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru vai nu apstiprina pagaidu 
pasākumu lēmumā noteiktam laikposmam 
vai pieprasa, lai dalībvalsts atceļ pagaidu 
pasākumu.

2. Komisija 60 dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no dalībvalsts saskaņā ar 
54. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru vai nu apstiprina 
pagaidu pasākumu lēmumā noteiktam 
laikposmam vai pieprasa, lai dalībvalsts 
atceļ pagaidu pasākumu.

Or. en
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Pamatojums

Drošības klauzula jāparedz, pamatojoties uz regulatīvo kontroles procedūru. Ja ES ir brīvā 
tirdzniecības zona, bīstamās vielas var nonākt visās dalībvalstīs. Tāpēc EP ir jāiesaista 
ikviena lēmuma pieņemšanā.

Grozījums Nr. 138
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pielāgot un piemērot 
tehniskajai attīstībai 12., 14., 23., 27. līdz 
32. pantu, 37. panta 2. punkta otro un trešo 
apakšpunktu un I līdz VII pielikumu. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 54. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Komisija var pielāgot un piemērot 
tehniskajai attīstībai 12., 14., 23., 27. līdz 
30. pantu, 37. panta 2. punkta otro un trešo 
apakšpunktu un I līdz VII pielikumu. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā sīki 
aprakstīto regulatīvo procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 54. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

Or. en

Pamatojums

Par atkāpēm no marķējuma prasībām nav jālemj saskaņā ar komitoloģijas procedūru, bet 
gan saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 139
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
53. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija  pieņem I līdz VII pielikumu, lai 
atbilstīgos gadījumos iekļautu noturīgas 
bīstamības klasi , bioakumulāciju un 



PE402.685v01-00 64/88 AM\710142LV.doc

LV

toksicitāti, ļoti noturīgas bīstamības klasi 
un akūtas toksicitātes 5. kategoriju ...*. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
pieņem saskaņā ar 54. panta 3. punktā 
sīki aprakstīto regulatīvo kontroles 
procedūru.
* Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jaunu bīstamības klašu vai kategoriju pievienošana ir jāatspoguļo visos attiecīgajos 
pielikumos. Tas jāveic saskaņā ar komitoloģijas procedūru 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 140
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
53. pants –1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā ...*, Komisija iesniedz 
priekšlikumu PBT, vPvB un akūtas 
toksicitātes 5. kategorijas vielu 
iekļaušanai šajā regulā, kā arī sīki 
izstrādātus kritērijus vielām, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus.
________

* Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Noturīgu, bioakumulatīvu, toksisku un endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošu 
ķimikāliju marķēšana ir svarīga patērētājiem. Komisijai ir jāiesniedz priekšlikums šādu vielu 
iekļaušanai un arī kritēriji, lai klasificētu vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus.
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Grozījums Nr. 141
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2010. gada 1. decembrim vielas 
klasificē, marķē un iepako saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK.

1. Līdz2010. gada 1. decembrim vielas 
klasificē, marķē un iepako saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK.

Līdz 2015. gada 1. jūnijam maisījumus 
klasificē, marķē un iepako saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK.

Līdz 2013. gada 1. decembrim maisījumus 
klasificē, marķē un iepako saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK.

2. Atkāpjoties no 60. panta un šā panta 
1. punkta, saskaņā ar 1. punktu klasificētās 
vielas un maisījumus attiecīgi līdz 
2010. gada 1. decembrim un 2015. gada 
1. jūnijam var klasificēt un marķēt saskaņā 
ar šo regulu. Šajā gadījumā nepiemēro 
Direktīvā 67/548/EEK un 1999/45/EK 
minētos marķēšanas noteikumus.

2. Atkāpjoties no 60. panta un šā panta 
1. punkta, saskaņā ar 1. punktu klasificētās 
vielas un maisījumus attiecīgi līdz 
2010. gada 1. decembrim un 2013. gada 
1. decembrim var klasificēt un marķēt 
saskaņā ar šo regulu. Šajā gadījumā 
nepiemēro Direktīvā 67/548/EEK un 
1999/45/EK minētos marķēšanas 
noteikumus.

3. No 2010. gada 1. decembra līdz 
2015. gada 1. jūnijam vielas klasificē gan 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, gan 
saskaņā ar šo regulu. Vielas marķē un 
iepako saskaņā ar šo regulu.

3. No 2010. gada 1. decembra līdz 
2013. gada 1. decembrim vielas klasificē 
gan saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, gan 
saskaņā ar šo regulu. Vielas marķē un 
iepako saskaņā ar šo regulu.

4. Vielas un maisījumus, kas klasificēti un 
marķēti attiecīgi pirms 2010. gada 
1. decembra un 2015. gada 1. jūnija, nav 
jāmarķē un jāiepako saskaņā ar šo regulu.

4. Vielas un maisījumus, kas klasificēti un 
marķēti attiecīgi pirms 2010. gada 
1. decembra un 2013. gada 1. decembra, 
nav jāmarķē un jāiepako saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešami 4,5 gadi, lai klasificētu maisījumus pēc tam, kad ir klasificētas vielas. 
Komisija ierosināja 4–5 gadus, bet pēc tam izvēlējās vidusceļu. Tomēr dalībvalstis uzkatīja, 
ka 3 gadi ir pietiekams laika posms. Tāpec tiek ierosināts samazināt pārejas laiku maisījumu 
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klasificēšanai līdz 3 gadiem pēc tam, ka ir klasificētas vielas.

Grozījums Nr. 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
58. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ne vēlāk kā 2010. gada 1. decembrī 
Komisija iesniedz ziņojumu par šīs
regulas efektivitāti attiecībā uz 45. panta 
1. līdz 3. punktu, lai vajadzības gadījumā 
saskaņā ar 54. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru iesniegtu 
grozījumu priekšlikumus nolūkā 
nodrošināt turpmāku saskaņošanu.

Or. nl

Pamatojums

Jaunākie pētījumu liecina, ka šos noteikumus dažādās dalībvalstīs īsteno atšķirīgos veidos. 
Tādēļ ES ir nepieciešama turpmāka ārkārtas gadījumos piemērojamo reaģēšanas procedūru 
saskaņošana. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt ķīmisku vielu un maisījumu brīvu apgrozību.

Grozījums Nr. 143
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2010. gada 1. decembra II, III un 
VI sadaļu piemēro vielām un no 
2015. gada 1. jūnija – maisījumiem.

No 2010. gada 1. decembra II, III un 
VI sadaļu piemēro vielām un no 
2013. gada 1. decembra – maisījumiem.

Or. en

(Saistīts ar tā paša autora 58. panta grozījumu)
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Pamatojums

Nav nepieciešami 4,5 gadi, lai klasificētu maisījumus pēc tam, kad ir klasificētas vielas. 
Komisija ierosināja 4-5 gadus, bet pēc tam izvēlējās vidusceļu. Tomēr dalībvalstis uzskatīja, 
ka 3 gadi ir pietiekams laika posms. Tāpec tiek ierosināts samazināt pārejas laiku maisījumu 
klasificēšanai līdz 3 gadiem pēc tam, ka ir klasificētas vielas.

Grozījums Nr. 144
Jens Holm

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.2.1. punkts 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā ...* Komisija saskaņā ar 
53. pantā norādīto procedūru groza šo 
pielikuma daļu, lai iekļautu akūtas 
toksicitātes 5. kategoriju.

______

* Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Bērniem pietiek apēst nelielu daudzumu vielas, kas klasificēta 5. kategorijā, lai izpaustos 
toksiskuma pazīmes. Neiekļaujot šo kategoriju regulā, izraisīs to, ka daudzi tūkstoši 
maisījumu netiks marķēti attiecībā uz toksicitāti. GHS sistēmā ir iekļauta 5. kategorija, un tas  
nozīmē, ka patērētāji ES saņemtu mazāk informāciju nekā patērētāji citās valstīs, kurās 
piemēros GHS sistēmu. Iekļaujot 5. kategoriju ES regulā varētu veicināt tirdzniecību ar tām 
valstīm, kuras ir galvenais GHS sistēmas  mērķis.

Grozījums Nr. 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.2.1. punkts un tabula 3.1.1. – 1. un 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3.1.2.1. Vielas var pieskaitīt vienai no četrām toksicitātes kategorijām, pamatojoties uz to 
akūto toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas caur muti, ādu vai ieelpojot, atbilstīgi 3.1.1. tabulā 
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norādītajiem skaitliski izteiktajiem kritērijiem. Akūtas toksicitātes vērtību izsaka kā 
(aptuvenu) LD50 (caur muti, ādu) vai LC50 (ieelpojot) vērtību vai kā aprēķināto akūto 
toksicitāti (ATE). Skaidrojošas piezīmes ir atrodamas aiz 3.1.1. tabulas.

3.1.1. tabula
Akūtas toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātās akūtās toksicitātes (ATE) attiecīgo 

kategoriju noteikšanai

Iedarbības 
ceļš 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

Caur muti 
(mg/kg 
ķermeņa 
svara)
(sk. a) 
piezīmi)

5 < ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.2.1. Vielas var pieskaitīt vienai no piecām toksicitātes kategorijām, pamatojoties uz to 
akūto toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas caur muti vai vienai no četrām toksicitātes kategorijām, 
pamatojoties uz akūtu toksicitāti, jā tās tiek uzņemtas caur ādu vai ieelpojot, atbilstīgi 
3.1.1. tabulā norādītajiem skaitliski izteiktajiem kritērijiem. Akūtas toksicitātes vērtību izsaka 
kā (aptuvenu) LD50 (caur muti, ādu) vai LC50 (ieelpojot) vērtību vai kā aprēķināto akūto 
toksicitāti (ATE). Skaidrojošas piezīmes ir atrodamas aiz 3.1.1. tabulas.

3.1.1. tabula
Akūtas toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātās akūtās toksicitātes (ATE) attiecīgo 

kategoriju noteikšanai

Iedarbības 
ceļš 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija 5. kategorija

Caur muti 
(mg/kg 
ķermeņa 
svara)
(sk. a) 
piezīmi)

5 < ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

(sk. ca) 
piezīmi)

3.1.1. tabulas piezīmes:
ca) kritēriji attiecībā uz 5. kategoriju ir paredzēti, lai nodrošinātu tādu vielu

identificēšanu, kurām ir relatīvi zema akūtas toksicitātes bīstamība, bet kuras 
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konkrētos apstākļos var radīt apdraudējumu mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Paredzēts, ka šādām vielām ir LD50 vērtība (uzņemot caur muti) devās 2000–5000 
mg/kg uz svara vienību. Īpaši kritēriji attiecībā uz 5. kategoriju ir šādi:

i) vielu klasificē šajā kategorijā, ja ir pieejami pierādīti dati, kas liecina, ka LD50 
rezultāti attiecas uz 5. kategorijas vērtībām, vai arī citi pētījumi attiecībā uz 
dzīvniekiem vai toksiska ietekme uz cilvēkiem liecina par akūtu apdraudējumu 
cilvēku veselībai.

ii) vielu klasificē šajā kategorijā, izmantojot datu ekstrapolāciju, aprēķinus vai 
mērījumus, ja nav garantēta iekļaušana augstākā bīstamības kategorijā un 

– ir pieejama ticama informācija, kas liecina par būtisku toksisku ietekmi uz 
cilvēkiem, vai 

– ir novērota mirstība, testējot 4. kategorijas vērtības, ja vielas tiek uzņemtas 
caur muti, ieelpojot vai caur ādu, vai 

– ja ekspertu slēdziens apstiprina, ka ir būtiskas medicīniskas toksicitātes 
pazīmes, testējot 4. kategorijas vērtības, izņemot diareju, piloerekciju un 
sliktu izskatu, vai

– ja ekspertu slēdziens apstiprina ticamu informāciju no citiem pētījumiem 
attiecībā uz dzīvniekiem, kas liecina par  iespējamu būtisku akūtu ietekmi.

Atzīstot nepieciešamību aizsargāt dzīvnieku labturību, netiek atbalstīta dzīvnieku testēšana 
attiecībā uz 5. kategorijas vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu testu rezultāti var būt tieši 
saistīti ar  cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Bērniem pietiek apēst nelielu daudzumu vielas, kas klasificēta 5. kategorijā, lai izpaustos 
toksiskuma pazīmes. Neiekļaujot šo kategoriju regulā, izraisīs to, ka daudzi tūkstoši 
maisījumu netiks marķēti attiecībā uz toksicitāti. GHS sistēmā ir iekļauta 5. kategorija, un tas  
nozīmē, ka patērētāji ES saņemtu mazāk informāciju nekā patērētāji citās valstīs, kurās 
piemēros GHS sistēmu. Iekļaujot 5. kategoriju ES regulā varētu veicināt tirdzniecību ar tām 
valstīm, kuras ir galvenais GHS sistēmas mērķis.

Grozījums Nr. 146
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.2.1. punkts un tabula 3.1.1. – 1. un 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts
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3.1.2.1. Vielas var pieskaitīt vienai no četrām toksicitātes kategorijām, pamatojoties uz to 
akūto toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas caur muti, ādu vai ieelpojot, atbilstīgi 
3.1.1. tabulā norādītajiem skaitliski izteiktajiem kritērijiem. Akūtas toksicitātes vērtību 
izsaka kā (aptuvenu) LD50 (caur muti, ādu) vai LC50 (ieelpojot) vērtību vai kā 
aprēķināto akūto toksicitāti (ATE). Skaidrojošas piezīmes ir atrodamas aiz 
3.1.1. tabulas.

3.1.1. tabula
Akūtas toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātās akūtās toksicitātes (ATE) attiecīgo 

kategoriju noteikšanai

Iedarbības 
ceļš 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

Caur muti 
(mg/kg 

ķermeņa 
svara)
(sk. a) 

piezīmi)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.2.1. Vielas var pieskaitīt vienai no piecām toksicitātes kategorijām, pamatojoties uz to 
akūto toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas caur muti vai vienai no piecām kategorijām, 
pamatojoties uz akūtu toksicitāti, ja tās tiek uzņemtas caur ādu vai ieelpojot, 
atbilstīgi 3.1.1. tabulā norādītajiem skaitliski izteiktajiem kritērijiem. Akūtas 
toksicitātes vērtību izsaka kā (aptuvenu) LD50 (caur muti, ādu) vai LC50 (ieelpojot) 
vērtību vai kā aprēķināto akūto toksicitāti (ATE). Skaidrojošas piezīmes ir atrodamas 
aiz 3.1.1. tabulas.

3.1.1. tabula
Akūtas toksicitātes bīstamības kategorijas un aprēķinātās akūtās toksicitātes (ATE) attiecīgo 

kategoriju noteikšanai

Iedarbības 
ceļš 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija 5. kategorija

Caur muti 
(mg/kg 
ķermeņa 
svara)
(sk. a) 
piezīmi)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

(sk. ca) 
piezīmi)

Piezīme:
ca) kritēriji attiecībā uz 5. kategoriju ir paredzēti, lai nodrošinātu tādu vielu 
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identificēšanu, kurām ir relatīvi zema akūtas toksicitātes bīstamība, bet kuras 
konkrētos apstākļos var radīt apdraudējumu mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Paredzēts, ka šādām vielām ir LD50 vērtība (uzņemot caur muti) devās 2000–5000 
mg/kg uz svara vienību. Īpaši kritēriji attiecībā uz 5. kategoriju ir šādi:

i) vielu klasificē šajā kategorijā, ja ir pieejami pierādīti dati, kas liecina, ka LD50 
rezultāti attiecas uz 5. kategorijas vērtībām, vai arī citi pētījumi attiecībā uz 
dzīvniekiem vai  toksiska ietekme uz cilvēkiem liecina par akūtu apdraudējumu 
cilvēku veselībai.

ii) vielu klasificē šajā kategorijā, izmantojot datu ekstrapolāciju, aprēķinus vai 
mērījumus, ja nav garantēta iekļaušana augstākā bīstamības kategorijā un 

– ir pieejama ticama informācija, kas liecina par būtisku toksisku ietekmi uz 
cilvēkiem vai

– ir novērota mirstība, testējot 4. kategorijas vērtības, ja vielas tiek uzņemtas 
caur muti, ieelpojot vai caur ādu, vai 

– ja ekspertu slēdziens apstiprina, ka ir būtiskas medicīniskas toksicitātes 
pazīmes, testējot 4. kategorijas vērtības, izņemot diareju, piloerekciju un 
sliktu izskatu, vai

– ja ekspertu slēdziens apstiprina ticamu informāciju no citiem pētījumiem 
attiecībā uz dzīvniekiem, kas liecina par  iespējamu būtisku akūtu ietekmi.

Atzīstot nepieciešamību aizsargāt dzīvnieku labturību, netiek atbalstīta dzīvnieku testēšana 
attiecībā uz 5. kategorijas vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu testu rezultāti var būt tieši 
saistīti ar  cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula vienīgi tad pilnībā kalpos savam mērķim, ja visi klasifikācijas kritēriji un 
marķēšanas noteikumi attiecībā uz GHS, tiek transponēti Kopienas tiesību aktos. Akūta 
5. kategorijas toksicitāte ir iekļauta GHS, un tāpēc ir jāiekļauj arī šeit. Ja to nedarīs, tas 
kavēs ne vien tirdzniecību, bet arī mazinās pašreizējo ES tiesību aktos noteikto aizsardzības 
līmeni, jo daudzi maisījumi vairs netiks klasificēti un marķēti. Tas varētu jo īpaši apdraudēt 
bērnu un mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu pietiekamu aizsardzību.
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Grozījums Nr. 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.2.2.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2.2.1.a 5. kategorija attiecas uz 
ķimikālijām, kurām ir relatīvi zema akūta 
toksicitāte, bet kuras konkrētos apstākļos 
var radīt apdraudējumu mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām. Tabulas 
pielikumā ir doti kritēriji vielu 
identificēšanai 5. kategorijā. Paredzēts, ka 
šīm vielām ir LD50 vērtība (uzņemot caur 
muti) devās 2000 – 5000 mg/kg uz svara 
vienību. Ņemot vērā  dzīvnieku labturības 
apsvērumus, netiek atbalstīta dzīvnieku 
testēšana attiecībā uz 5. kategorijas 
vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu 
testu rezultāti var būt tieši saistīti ar  
cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ķimikāliju marķēšana 5. kategorijā ir īpaši svarīga, lai aizsargātu bērnus. Neiekļaujot šo 
kategoriju regulā, izraisīs to, ka daudzi tūkstoši maisījumu netiks marķēti attiecībā uz 
toksicitāti. GHS sistēmā ir iekļauta 5. kategorija, un tas nozīmē, ka patērētāji ES saņemtu 
mazāk informāciju nekā patērētāji citās valstīs, kurās piemēros GHS sistēmu. Iekļaujot ES 
regulā 5. kategoriju, arī veicinātu tirdzniecību ar šīm valstīm un tas nozīmē, ka ES tiesību 
aktos iekļaus visus akūtas toksicitātes kritērijus, kurus pieņēmusi ANO.

Grozījums Nr. 148
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.2.2.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2.2.1.a 5. kategorija attiecas uz 
ķimikālijām, kurām ir relatīvi zema akūta 
toksicitāte, bet kuras konkrētos apstākļos 
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var radīt apdraudējumu mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām. Tabulas 
pielikumā ir doti kritēriji vielu 
identificēšanai 5. kategorijā. Paredzēts, ka 
šīm vielām ir LD50 vērtība (uzņemot caur 
muti) devās 2000 – 5000 mg/kg uz svara 
vienību. Ņemot vērā  dzīvnieku labturības 
apsvērumus, netiek atbalstīta dzīvnieku 
testēšana attiecībā uz 5. kategorijas 
vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu 
testu rezultāti var būt tieši saistīti ar  
cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula vienīgi tad pilnībā kalpos savam mērķim, ja visi klasifikācijas kritēriji un 
marķēšanas noteikumi attiecībā uz GHS, tiektransponēti Kopienas tiesību aktos. Akūta 
5. kategorijas toksicitāte ir iekļauta GHS, un tāpēc ir jāiekļauj arī šeit. Ja to nedarīs, tas 
kavēs ne vien tirdzniecību, bet arī mazinās pašreizējo ES tiesību aktos noteikto aizsardzības 
līmeni, jo daudzi maisījumi vairs netiks klasificēti un marķēti. Tas varētu jo īpaši apdraudēt  
bērnu un mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr. 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.3.6.2.3. punkts – tabula 3.1.2. – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3.1.2. tabula
Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai akūtās 
toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes punktos, lai veiktu 

klasificēšanu atbilstīgi iedarbības ceļiem

Iedarbības ceļi
Klasifikācijas kategorija vai eksperimentāli 

iegūtā akūtās toksicitātes aprēķinātais 
diapazons

Konvertētie aprēķinātie 
akūtās toksicitātes 

punkti
(sk. 1. piezīmi)
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Caur muti

(mg/kg ķermeņa 
svara)

0 < 1. kategorija  5

5 < 2. kategorija  50

50 < 3. kategorija  300

300 < 4. kategorija 2000

0.5

5

100

500

1. piezīme:
Šīs vērtības ir izveidotas ATV aprēķinu veikšanai, lai klasificētu maisījumu, pamatojoties uz tā 
komponentēm, un nav pārbaužu rezultāti.

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.2. tabula
Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai akūtās 
toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes punktos, lai veiktu 

klasificēšanu atbilstīgi iedarbības ceļiem

Iedarbības ceļi
Klasifikācijas kategorija vai eksperimentāli 

iegūtā akūtās toksicitātes aprēķinātais diapazons

Konvertētie 
aprēķinātie akūtās 
toksicitātes punkti

(sk. 1. piezīmi)

Caur muti

(mg/kg ķermeņa 
svara)

0 < 1. kategorija  5

5 < 2.kategorija  50

50 < 3. kategorija  300

300 < 4. kategorija  2000

2000 < 5. kategorija  5000 ((sk. 1.a piezīmi))

0.5

5

100

500

2500

1. piezīme:
Šīs vērtības ir izveidotas ATV aprēķinu veikšanai, lai klasificētu maisījumu, pamatojoties uz tā 
komponentēm, un nav pārbaužu rezultāti.

1.a piezīme:
5. kategorija ir paredzēta maisījumiem, kuriem ir relatīvi zema akūta toksicitāte, bet kuri 
konkrētos apstākļos var radīt apdraudējumu mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Paredzēts, ka šādiem maisījumiem ir LD50 vērtība (uzņemot caur muti) devās 2000–5000 
mg/kg uz svara vienību. Ņemot vērā dzīvnieku labturības apsvērumus, netiek atbalstīta 
dzīvnieku testēšana attiecībā uz 5. kategorijas vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu testu 
rezultāti var būt tieši saistīti ar  cilvēku veselības aizsardzību.
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Or. en

Pamatojums

Ķimikāliju marķēšana 5. kategorijā ir īpaši svarīga, lai aizsargātu bērnus. Neiekļaujot šo 
kategoriju regulā, izraisīs to, ka daudzi tūkstoši maisījumu netiks marķēti attiecībā uz 
toksicitāti. GHS sistēmā ir iekļauta 5. kategorija, un tas nozīmē, ka patērētāji ES saņemtu 
mazāk informāciju nekā patērētāji citās valstīs, kurās piemēros GHS sistēmu. Iekļaujot ES 
regulā 5. kategoriju, arī veicinātu tirdzniecību ar šīm valstīm un tas nozīmē, ka ES tiesību 
aktos iekļaus visus akūtas toksicitātes kritērijus, kurus pieņēmusi ANO.

Grozījums Nr. 150
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1. daļa – 3.1.3.6.2.3. punkts – tabula 3.1.2. – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3.1.2. tabula
Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai akūtās 
toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes punktos, lai veiktu 

klasificēšanu atbilstīgi iedarbības ceļiem

Iedarbības ceļi
Klasifikācijas kategorija vai eksperimentāli 

iegūtā akūtās toksicitātes aprēķinātais 
diapazons

Konvertētie aprēķinātie 
akūtās toksicitātes 

punkti
(sk. 1. piezīmi)

Caur muti

(mg/kg ķermeņa 
svara)

0 < 1. kategorija  5

5 < 2. kategorija  50

50 < 3. kategorija  300

300 < 4. kategorija 2000

0.5

5

100

500

1. piezīme:
Šīs vērtības ir izveidotas ATV aprēķinu veikšanai, lai klasificētu maisījumu, pamatojoties uz tā 
komponentēm, un nav pārbaužu rezultāti.

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.2. tabula
Konversija no eksperimentāli iegūtām akūtās toksicitātes diapazona vērtībām (vai akūtās 
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toksicitātes bīstamības kategorijām) aprēķinātajos akūtās toksicitātes punktos, lai veiktu 
klasificēšanu atbilstīgi iedarbības ceļiem

Iedarbības ceļi
Klasifikācijas kategorija vai eksperimentāli 

iegūtā akūtās toksicitātes aprēķinātais 
diapazons

Konvertētie aprēķinātie 
akūtās toksicitātes 

punkti
(sk. 1. piezīmi)

Caur muti

(mg/kg ķermeņa 
svara)

0 < 1. kategorija  5

5 < 2. kategorija  50

50 < 3. kategorija  300

300 < 4. kategorija  2000

2000 < 5. kategorija  5000 (sk.1.a piezīmi)

0.5

5

100

500

2500

1. piezīme:
Šīs vērtības ir izveidotas ATV aprēķinu veikšanai, lai klasificētu maisījumu, pamatojoties uz tā 
komponentēm, un nav pārbaužu rezultāti.

1.a piezīme:
5. kategorija ir paredzēta maisījumiem, kuriem ir relatīvi zema akūta toksicitāte, bet kuri 
konkrētos apstākļos var radīt apdraudējumu mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Paredzēts, ka šādiem maisījumiem ir LD50 vērtība (uzņemot caur muti) devās 2000–5000 
mg/kg uz svara vienību. Ņemot vērā dzīvnieku labturības apsvērumus, netiek atbalstīta 
dzīvnieku testēšana attiecībā uz 5. kategorijas vērtībām, un tā jāveic tikai tad, ja šādu testu 
rezultāti var būt tieši saistīti ar  cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula vienīgi tad pilnībā kalpos savam mērķim, ja visi klasifikācijas kritēriji un 
marķēšanas noteikumi attiecībā uz GHS, tiek transponēti Kopienas tiesību aktos. Akūta 
5. kategorijas toksicitāte ir iekļauta GHS, un tāpēc ir jāiekļauj arī šeit. Ja to nedarīs, tas 
kavēs ne vien tirdzniecību, bet arī mazinās pašreizējo ES tiesību aktos noteikto aizsardzības 
līmeni, jo daudzi maisījumi vairs netiks klasificēti un marķēti. Tas varētu jo īpaši apdraudēt 
bērnu un mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu pietiekamu aizsardzību.
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Grozījums Nr. 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1.4.1. punkts un tabula 3.1.3. – 1. līdz 4. rinda un 8. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3.1.4.1. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas atbilst kritērijiem, ar 
kuriem pieskaita šai bīstamības klasei, izmanto saskaņā ar 3.1.3. tabulu.

3.1.3. tabula
Akūtas toksicitātes marķējuma zīmju elementi

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

GHS 
piktogrammas

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību

Brīdinājuma 
uzraksts
Caur muti

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H301:
Toksisks, ja 

norīts

H302:
Kaitīgs, ja 

norīts

Drošības 
uzraksts 
Reakcija 
(caur muti)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.4.1. Marķējuma zīmju elementus vielām vai maisījumiem, kas atbilst kritērijiem, ar kuriem 
pieskaita šai bīstamības klasei, izmanto saskaņā ar 3.1.3. tabulu.

Īpaši apsvērumi, lai marķētu vielas un maisījumus, kas iekļauti 5. kategorijā, ir doti minētās 
tabulas 2.a piezīmē.
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3.1.3 tabula
Akūtas toksicitātes marķējuma zīmju elementi

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija 5. kategorija

GHS 
piktogrammas

Piktogrammas 
nav

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību Uzmanību

Brīdinājuma 
uzraksts
Caur muti

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H301:
Toksisks, ja 

norīts

H302:
Kaitīgs, ja 

norīts

H303:
Kaitīgs, ja 

norīts

Drošības uzraksts 
Reakcija (caur 
muti)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2.a piezīme:
3.1.1. tabulā norādītos 5. kategorijas marķējuma zīmju elementus izmanto vielām un 
maisījumiem, kas ir pieejami plašai sabiedrībai.
Attiecībā uz 5. kategorijas vielām un maisījumiem, kas paredzēti tikai profesionāliem 
lietotājiem, piegādātājs, izmantojot drošības datu lapas, sniedz informāciju pakārtotajiem 
lietotājiem un piegādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Ķimikāliju marķēšana 5. kategorijā ir īpaši svarīga, lai aizsargātu bērnus. Neiekļaujot šo 
kategoriju regulā, izraisīs to, ka daudzi tūkstoši maisījumu netiks marķēti attiecībā uz 
toksicitāti. GHS sistēmā ir iekļauta 5. kategorija, un tas nozīmē, ka patērētāji ES saņemtu 
mazāk informāciju nekā patērētāji citās valstīs, kurās piemēros GHS sistēmu. Iekļaujot ES 
regulā 5. kategoriju, arī veicinātu tirdzniecību ar šīm valstīm un tas nozīmē, ka ES tiesību 
aktos iekļaus visus akūtas toksicitātes kritērijus, kurus pieņēmusi ANO.
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Grozījums Nr. 152
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 3.1.4.1 punkts – tabula 3.1.3. – 1. līdz 4. rinda un 8.rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3.1.3. tabula
Akūtas toksicitātes marķējuma zīmju elementi

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

GHS 
piktogrammas

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību

Brīdinājuma 
uzraksts
Caur muti

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H301:
Toksisks, ja 

norīts

H302:
Kaitīgs, ja 

norīts

Drošības 
uzraksts 
Reakcija 
(caur muti)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.1.3. tabula
Akūtas toksicitātes marķējuma zīmju elementi

Klasifikācija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
5. kategorija
(sk.2.a piezī

mi)
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GHS 
piktogrammas

Piktogramm
as nav

Signālvārds Bīstami Bīstami Bīstami Uzmanību Uzmanību

Brīdinājuma 
uzraksts
Caur muti

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H300:
Norijot 

iestājas nāve

H301:
Toksisks, ja 

norīts

H302:
Kaitīgs, ja 

norīts

H303:
Kaitīgs, ja 

norīts

Drošības uzraksts 
Reakcija (caur 
muti)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2.a piezīme:
3.1.1. tabulā norādītos 5. kategorijas marķējuma zīmju elementus izmanto vielām un 
maisījumiem, kas ir pieejami plašai sabiedrībai.
Attiecībā uz 5. kategorijas vielām un maisījumiem, kas paredzēti profesionāliem lietotājiem, 
piegādātājs, izmantojot drošības datu lapas, sniedz informāciju pakārtotajiem lietotājiem 
un piegādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula vienīgi tad pilnībā kalpos savam mērķim, ja visi klasifikācijas kritēriji un 
marķēšanas noteikumi attiecībā uz GHS, tiek transponēti Kopienas tiesību aktos. Akūta 
5. kategorijas toksicitāte ir iekļauta GHS, un tāpēc ir jāiekļauj arī šeit. Ja to nedarīs, tas 
kavēs ne vien tirdzniecību, bet arī mazinās pašreizējo ES tiesību aktos noteikto aizsardzības 
līmeni, jo daudzi maisījumi vairs netiks klasificēti un marķēti. Tas varētu jo īpaši apdraudēt 
bērnu un mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr. 153
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

5.1.a Vielas, kuras ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) 
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vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB)1

5.1.a.1. Vielu klasifikācijas kritēriji

5.1.a.1.1. Vielu klasificē kā PBT vai vPvB, ja:

i) ražotājs vai importētājs to ir identificējis kā PBT vai vPvB 
vielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru1, 14. pantu un 
I pielikumu vai
ii) tā ir identificēta (vai uzskatīta) kā PBT vai vPvB viela un 
iekļauta sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 
1. punktu, vai 

iii) identificēta (vai uzskatīta) kā PBT vai vPvB viela un iekļauta 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā. 
5.1.a.2. Maisījumu klasifikācijas kritēriji

5.1.a.2.1. Maisījumus klasificē kā PBT vai vPvB, pamatojoties uz to 
vielas(u), ko arī klasificē kā PBT vai vPvB), individuālo 
koncentrāciju atbilstīgi 5.3. tabulai.

5.3. tabula
Vielu vispārējās koncentrācijas robežas (maisījumos),

kas klasificētas kā PBT vai vPvB

Vielas klasifikācija Maisījuma klasifikācija

PBT vai vPvB [C > 0,1 %]

5.1.a.3. Paziņojums par bīstamību

5.1.a.3.1. Marķējuma zīmju elementi tiek izmantoti vielām vai 
maisījumiem saskaņā ar klasifikācijas kritērijiem attiecīgajai 
bīstamības klasei kā noteikts 5.4. tabulā 

5.4. tabula
Marķējuma zīmju elementi PBT vai vPvB

                                               
1Iecerēts, ka sīkāk izstrādāti kritēriju elementi un marķējuma zīmju elementi (piktogrammas izvēle, 
brīdinājuma uzraksts un drošības uzraksts) tiek izstrādāti formātā, kas ir atbilstīgs tehnikas attīstībai, saskaņā 
ar regulas priekšlikuma 53. pantā norādīto komitoloģijas procedūru. Tomēr pienācīgi būtu, piemēram, 
izmantot GHS piktogrammu attiecībā uz apdraudējumu videi.
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Simbols/ piktogramma

Signālvārds Bīstami
Brīdinājuma uzraksts EUH0XX: [vair izraisīt 

ilglaicīgu bīstamu ietekmi uz 
cilvēkiem un vidi]

Drošības uzraksts [jāpieņem lēmums]

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Grozītā versija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Lai saskaņotu jauno Eiropas Savienības ķimikāliju politiku ir svarīgi, ka bīstamības līmenis 
attiecībā uz SVCH katrā no šiem politikas instrumentiem būtu savstarpēji savietojams. Ņemot 
to vērā, ar prasību ieviešanu attiecībā uz marķējumu būtu iespējams:
(i) uzlabot ES risku mazināšanas stratēģiju efektivitāti attiecībā uz PBTs vai vPvB, 
(ii) nodrošināt vienādas un atbilstīgas informācijas sniegšanu attiecībā uz SVHC bīstamības 
līmeni un 
(iii) uzlabot ķīmisku produktu klasifikācijas un marķēšanas sistēmas uzticamību.

Grozījums Nr. 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.a Vielas, kas ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas 
(vPvB)
5.1.a.1. Vielu klasifikācijas kritēriji
5.1.a.1.1. Vielu klasificē kā PBT vai vPvB, 
ja:
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(i) ražotājs vai importētājs to ir 
identificējis kā PBT vai vPvB, un tā 
iekļauta sarakstā saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 14. pantu vai
(ii) tā ir iekļauta sarakstā kā PBT vai 
vPvB saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu, vai
(iii) tā ir iekļauta kā PBT vai vPvB 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā.
5.1a.2. Maisījumu klasifikācijas kritēriji
5.1.a.2.1. Maisījumus klasificē kā PBT vai 
vPvB, pamatojoties uz to vielas(u), ko arī 
klasificē kā PBT vai vPvB, individuālo
koncentrāciju atbilstīgi 5.2a tabulai.

5.1.a.3. Paziņošana par bīstamību
5.1.a.3.1. Marķējuma zīmju elementus 
vielām vai maisījumiem, kas atbilst 
kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības 
klasē, izmanto saskaņā ar 5.2b tabulu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar REACH (SVCH) PBT un vPvB tiek uzskatītas par ļoti bīstamām vielām. Turklāt 
tām ir piešķirta prioritāte saskaņā ar REACH atļauju sistēmu. Tāpēc šajā regulā ir 
nepieciešams iekļaut precīzas prasības attiecībā uz marķējumu PBT un vPvB. Tas 
nodrošinātu šādu vielu vienādu un pienācīgu marķēšanu, kas ir priekšnosacījums, lai veiktu 
atbilstīgu darbību attiecībā uz ķimikālijām saskaņā ar REACH.

Grozījums Nr. 155
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.a. Vielas, kuras ur noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas 
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(vPvB)
5.1.a.1. Vielu klasifikācijaskritēriji
5.1.a.1.1. Vielu klasificē kā PBT vai vPvB, 
ja:

(i) ražotājs vai importētājs to ir 
identificējis kā PBT vai vPvB saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantu vai
(ii) tā ir iekļauta sarakstā kā PBT vai 
vPvB  saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu, vai
(iii) tā ir iekļauta kā PBT or vPvB 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā.
5.1.a.2. Maisījumu klasifikācijas kritēriji
5.1.a.2.1. Maisījumus klasificē kā PBT vai 
vPvB, pamatojoties uz to vielas(u) 
individuālo koncentrāciju, ko arī klasificē 
kā PBT vai vPvB atbilstīgi 5.2a tabulai.

5.1.a.3. Paziņošana par bīstamību
5.1.a.3.1. Marķējuma zīmju elementus 
vielām vai maisījumiem, kas atbilst 
kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības 
klasē, izmanto saskaņā ar 5.2b tabulu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar REACH (SVCH) PBT un vPvB tiek uzskatītas par ļoti bīstamām vielām. Turklāt 
tām ir piešķirta prioritāte saskaņā ar REACH atļauju sistēmu. Tāpēc šajā regulā ir 
nepieciešams iekļaut precīzas prasības attiecībā uz marķējumu PBT un vPvB vielām. Tas 
nodrošinātu šādu vielu vienādu un pienācīgu marķēšanu, kas ir priekšnosacījums, lai veiktu 
atbilstīgu darbību attiecībā uz ķimikālijām saskaņā ar REACH.
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Grozījums Nr. 156
Jens Holm

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.a. Vielas, kas ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas 
(vPvB)
5..1a.1. Vielu klasifikācijas kritēriji
5.1.a.1.1. Vielu klasificē kā PBT vai vPvB, 
ja:
(i) ražotājs vai importētājs to ir 
identificējis kā PBT vai vPvB saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantu un 
I pielikumu vai
(ii) tā tiek uzskatītas kā PBT vai vPvB un 
ir iekļauta sarakstā, kas norādīts Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā, 
vai 
(iii) tiek uzskatīta kā PBT vai vPvB un ir 
iekļauta Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā.
Ne vēlāk kā ...* Komisija saskaņā ar 
53. pantā norādīto procedūru vajadzības 
gadījumā groza šā punkta atsauces 
norādes uz Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 
5.1.a.2. Maisījumu klasifikācijas kritēriji
5.1.a.2.1. Maisījumus klasificē kā PBT vai 
vPvB, pamatojoties uz to vielas(u), ko arī 
klasificē kā PBT vai vPvB, individuālo 
koncentrāciju atbilstīgi 5.1 tabulai.
Ne vēlāk kā ...*Komisija saskaņā ar 
53. pantā norādīto procedūru groza šo 
pielikumu, lai iekļautu jaunu tabulu, kurā 
doti maisījumā esošo vielu, ka klasificētas 
kā PBT vai PvB, vispārējās 
koncentrācijas robežvērtības. 
5.1.a.3 Paziņojums par bīstamību.
Marķējuma zīmju elementus vielām vai 
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maisījumiem, kas atbilst kritērijiem 
klasificēšanai šajā bīstamības klasē, 
izmanto saskaņā ar 5.2b tabulu.
Ne vēlāk kā ...* Komisija saskaņā ar 
53. pantā norādīto procedūru groza šo 
pielikumu, lai iekļautu jaunu tabulu, kurā 
doti marķējuma zīmju elementi PBT vai 
PvB vielām. Tajā ir iekļauta atbilstīga 
piktogramma, signālvārds Bīstams, 
atbilstīgs brīdinājuma uzraksts un viens 
vai vairāki atbilstīgi drošības uzraksti.
______

* Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu augstu veselības un vides aizsardzības līmeni ir būtiski identificēt un marķēt 
vielas un maisījumus, kas izraisa ļoti smagas sekas. PBT un PvB, kas tiek uzskatītas par ļoti 
bīstamām vielām, netiek par tādām uzskatītas klasifikācijas un marķēšanas sistēmā. Šīm 
vielām pretēji CMR var nepiešķirt marķējuma zīmju elementus, kas atbilst šo vielu bīstamības 
līmenim. Šādas pretrunas rada šaubas par ES ķimikāliju politikas un klasifikācijas un 
marķēšanas sistēmas efektivitāti.

Grozījums Nr. 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts – 5.2.a tabula (jauna)

5.2.a TABULA
Vielu vispārējās koncentrācijas robežas (maisījumos),

kas klasificētas kā PBT vai vPvB

Vielas klasifikācija Maisījuma klasifikācija

PBT vai vPvB C > 0,1 %

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts – 5.2.a tabula (jauna)

5.2.a TABULA
Vielu vispārējās koncentrācijas robežvertības (maisījumos), kas klasificētas kā PBT vai 

PvB, 

Vielas klasifikācija Maisījuma klasifikācija

PBT vai vPvB C > 0,1 %

Or. en

Grozījums Nr. 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts – 5.2.b tabula (jauna)

5.2.b TABULA
PBT vai PvB marķējuma zīmju elementi

Simbols/ 
piktogramma *

Signālvārds Bīstami
Brīdinājuma 
uzraksts

EUH0XX: Var izraisīt ilglaicīgu kaitīgu 
ietkmi uz cilvēkiem un vidi

Drošības uzraksti *

* Ne vēlāk kā ... [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pievieno PBT 
vai PvB simbolu/piktogrammu un drošības uzrakstus saskaņā ar 54. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – 5.1.a punkts – 5.2.b tabula (jauna)

5.2.b TABULA
PBT vai PvB marķējuma zīmju elementi

Simbols/ 
piktogramma *

Signālvārds Bīstami
Brīdinājuma 
uzraksts

EUH0XX: Vat izraisīt ilglaicīgu kaitīgu 
ietekmi uz cilvēkiem un vidi

Drošības uzraksti *

* Ne vēlāk kā ... [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pievieno PBT 
vai PvB simbolu/piktogrammu un drošības uzrakstus saskaņā ar 54. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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