
PA\562492LV.doc PE 357.536v01-00

LV                        Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU
2003/0256(COD)

5.4.2005

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ķimikāliju 
reģistrēšanu, apstiprināšanu un ierobežošanu, ar ko izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) {par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem} 
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Projekta sastādītāja: Hiltrud Breyer



PE 357.536v01-00 2/31 PA\562492LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PA_Leg



PA\562492LV.doc 3/31 PE 357.536v01-00

 Ārējais tulkojums LV

ĪSS PAMATOJUMS

Cilvēka radītās ķimikālijas ir mūsdienu dzīves sastāvdaļa, kas ļauj sievietēm un viņu ģimenēm 
Eiropas Savienībā baudīt augsta līmeņa ērtības.
Taču zinātniskie pierādījumi aizvien vairāk rāda, ka ķimikālijas izraisa draudus cilvēku 
veselībai un videi, jo ir saistītas ar respiratorām slimībām, alerģijām un vēzi, biežāk ietekmē 
tieši sievietes un bērnus. Turklāt sintētiskās ķimikālijas var piesārņot vidi un saglabāties tajā, 
sabojāt saldūdeni, padarīt augsnes nelietojamas, un tās var uzkrāties dzīvajā dabā. Sievietes ir 
ļoti nobažījušās par iespējamo ietekmi, ko toksiskās ķimikālijas var radīt viņu veselībai, viņu 
ģimeņu veselībai un videi. Pieredze rāda, ka ir jāveic preventīvie pasākumi un pakāpeniski 
jāaizvieto bīstamās ķimikālijas, it īpaši tur, kur ir pieejamas alternatīvas. 
ES pārdod vairāk nekā 100 000 ķimikāliju. Apmēram 30 000 no tām ražo apjomā, kas ir 
lielāks par vienu tonnu un ko reglamentē saskaņā ar Regulu par ķimikāliju reģistrēšanu, 
apstiprināšanu un ierobežošanu (REACH). Deviņdesmit pieciem procentiem tirgū esošo vielu ir 
maz vai vispār nav informācijas par drošību, un dažas no šīm vielām izraisa lielas bažas. Lai 
gan esam pakļauti aizvien lielākai ķimikāliju ietekmei, joprojām ļoti maz zinām par to 
iedarbību. Tas var īpaši ietekmēt sievietes reproduktīvajā vecumā – tikai par 32% lielā apjomā 
ražoto ķimikāliju mēs zinām, vai tās kaitē bērna attīstībai dzemdē vai ne.

Ietekme uz sievietēm un viņu ģimenēm
Sintētiskās ķimikālijas ietekmē sievietes un viņu ģimenes atšķirīgi viņu atšķirīgās fizioloģijas 
dēļ. Sievietēm ir vairāk taukaudu nekā vīriešiem, kas ļauj uzkrāties bioloģiski akumulatīvām 
ķimikālijām. Sievietes ķermenis arī vairāk mainās dzīves laikā, jo sievietes izdzīvo tādus 
bioloģiskos posmus kā grūtniecību vai menopauzi. Šīs pārmaiņas regulē hormonu sistēma. Ja 
to ievaino ar vielām, kas darbojas kā endokrīnie grāvēji, sievietes organisms kļūst 
neaizsargātāks.
Daži zinātnieki aizvien vairāk raizējas par saikni starp ķimikāliju iedarbību un vēža attīstību. 
Zinātnieki pieļauj, ka 75% gadījumu vēzis ir mutāciju rezultāts, ko rada vides faktori.
Vēl viena satraucoša tendence, kas attiecas uz ķimikālijām, ir vīriešu auglības samazināšanās. 
Pēdējās desmitgadēs spermatozoīdu skaits ir samazinājies līdz pat 50% vīriešu Eiropā, ASV 
un Austrālijā un domājams, ka samazināšanās ir endokrīnus graujošu ķimikāliju dēļ.

Kas attiecas uz visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas – bērnu – veselību, ķermeņa ķīmiskā 
piesārņošana notiek jau visagrīnākajos bērna attīstības posmos. Ķimikālijas, kas uzkrājušās 
sievietes ķermenī, caur placentu tiek nodotas tālāk auglim vai arī pēc dzimšanas tiek nodotas 
ar mātes pienu. Tās var traucēt bērna attīstību, radot neatgriezeniskus bojājumus. Daudz 
mazāks ķimikāliju daudzums var radīt negatīvu ietekmi uz bērnu veselību nekā pieaugušo, 
ieskaitot ķimikālijas, kas kaitē bērna centrālās nervu sistēmas, imūnsistēmas un reproduktīvās 
sistēmas pirmsdzemdību attīstībai. Šī ietekme kļūst redzama tikai, kad bērns sasniedzis 
pubertāti vai kļuvis pieaudzis: tās var radīt nespēju mācīties, alerģijas, astmu un pat vēzi 
bērnībā.

Ķimikālijām jābūt drošām
Satraukti par šo situāciju, grupa labi pazīstamu zinātnieku 2004. gada maijā noorganizēja 
Parīzes Aicinājumu saistībā ar slimībām, kas rodas ķīmiskā piesārņojuma dēļ. Šī grupa 
mudināja likumdevējus nopietni uztvert ķimikāliju problēmu un veikt preventīvas darbības, 
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piemēram, ieviest tiesību aktus, kas likvidētu pašreizējo informācijas trūkumu par ķīmiskām 
vielām. Tā rekomendē pakāpeniski pārtraukt lietot visbīstamākās ķimikālijas, par kurām ir 
zināms, ka tās izraisa vēzi, uzkrājas cilvēka audos un nevar dabiski sadalīties, kavē bērna 
pirmsdzemdību attīstību vai var izmainīt DNS.
Eiropas Komisijas REACH priekšlikums iepazīstina ar unikālu iespēju nodrošināt Eiropas 
sievietēm, viņu ģimenēm un dabai augsta līmeņa aizsardzību. REACH ļauj Eiropai uzņemties 
vadību, lai izbeigtu šo visā pasaulē izplatīto nekontrolēto eksperimentu ar sintētiskajām 
ķimikālijām. Tā var nodrošināt, ka preventīvā darbība cilvēku veselības un vides aizsardzībā 
ir galvenais princips. Tāpēc REACH ir jāatbalsta.

Taču šībrīža tiesību aktu projekts parāda ievērojamas nepilnības. Tas nepietiekami aizsargā 
sievietes, viņu ģimenes un vidi. Es ierosinu šādas izmaiņas tiesību akta projektā:

– Ļoti bīstamu ķimikāliju lietošana ir jāaizstāj, ja pieejamas drošākas alternatīvas.
– Jāpalielina prasības attiecībā uz informāciju par tām ķimikālijām, kas tiek ražotas mazā 
apjomā.
– Importētām precēm jāatbilst tiem pašiem drošības standartiem kā ES ražotām precēm. 

– Patērētājiem, mazumtirgotājiem un citiem sagataves materiālu lietotājiem ir jābūt 
pieejamai pilnīgai informācijai par ķimikāliju drošību.
– Atkārtoti jāievieš vispārējs pienākums ievērot piesardzību.

– Ir skaidri jāmarķē patēriņa preces, kurās ir vielas, kuru izplatīšanai ir vajadzīga atļauja.
Šīs izmaiņas ir vajadzīgas, ja ES grib sasniegt mērķi, ko pieņēma 2002. gada pasaules samitā 
par ilgtspējīgu attīstību, proti, “līdz 2020. gadam ķimikālijas lieto un ražo veidos, kas izraisa 
būtiskas negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi samazināšanu līdz minimumam”. Šīs 
izmaiņas var veicināt sieviešu aizsardzību pret bīstamu ķimikāliju negatīvo ietekmi, ļaujot 
bērniem sākt dzīvi bez toksiskām vielām.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 4) Lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un 

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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nodrošinātu cilvēka veselības, īpaši 
strādnieku veselības un vides aizsardzību 
augstā līmenī, jānodrošina, lai Kopienā 
ražotās vielas atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, pat ja tās eksportē.

nodrošinātu cilvēka veselības, īpaši 
strādnieku un citu mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju veselības un vides aizsardzību 
augstā līmenī, jānodrošina, lai Kopienā 
ražotās vielas atbilstu Kopienas tiesību 
aktiem, pat ja tās eksportē.

Pamatojums

Eiropas Parlaments uzskatīja, ka ´bērnu veselības aizsardzība pret ar vidi saistītām slimībām 
ir būtisks ieguldījums, plānojot nodrošināt atbilstošu cilvēku un ekonomikas attīstību´ 
(Paulsen ziņojums par Eiropas vides un veselības stratēģiju) un lūdza īpašus ierobežojumus 
ķimikālijām paaugstināta riska iedzīvotāju daļai (Frederique Ries ziņojums par Eiropas vides 
un veselības rīcības plānu). REACH nav jāuzskata tikai par īpašu iespēju aizsargāt 
strādnieku veselību, bet arī visneaizsargātāko iedzīvotāju aizsardzību pret ķimikāliju 
iedarbību.

Grozījums Nr. 2
5. apsvērums

5) Četru galveno juridisko dokumentu 
darbības novērtējums, kas regulē 
ķimikālijas Kopienā (1967. gada 27. 
jūnija Padomes Direktīva 67/548/EEK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. 
tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, 
1988. gada 7. jūnija Padomes Direktīva 
88/379/EEK par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu, kas 
attiecas uz bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, 
(to aizstāja ar 1999. gada 31. maija 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK attiecībā uz 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu 
preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu), 1993. gada 23. marta 
Padomes Regula (EEK) Nr. 793/93 par 
pašreizējo vielu risku novērtēšanu un 
kontroli un 1976. gada 27. jūlija 
Padomes Direktīva 76/769/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas 
uz bīstamu preparātu klasifikāciju, 

5) Četru galveno juridisko dokumentu 
darbības novērtējums, kas regulē 
ķimikālijas Kopienā (1967. gada 27. 
jūnija Padomes Direktīva 67/548/EEK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, 
1988. gada 7. jūnija Padomes Direktīva 
88/379/EEK par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu, kas 
attiecas uz bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu, 
(to aizstāja ar 1999. gada 31. maija 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK attiecībā uz 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu 
preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un 
marķēšanu), 1993. gada 23. marta 
Padomes Regula (EEK) Nr. 793/93 par 
pašreizējo vielu risku novērtēšanu un 
kontroli un 1976. gada 27. jūlija 
Padomes Direktīva 76/769/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas 
uz bīstamu preparātu klasifikāciju, 
iepakošanu un marķēšanu), identificēja 
vairākas problēmas Kopienas 
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iepakošanu un marķēšanu), identificēja 
vairākas problēmas Kopienas 
likumdevēju darbībā attiecībā uz 
ķimikālijām, kas radīja neatbilstību starp 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem dalībvalstīs, kas tieši ietekmē 
iekšējā tirgus darbību šajā sfērā.

likumdevēju darbībā attiecībā uz 
ķimikālijām, kas radīja neatbilstību starp 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem dalībvalstīs, kas tieši ietekmē 
iekšējā tirgus darbību šajā sfērā, un 
neveiksmi pietiekami aizsargāt 
sabiedrības veselību un vidi.

Pamatojums

Pašreizējos tiesību aktos atklātās problēmas nav tikai tādēļ vien, ka rada neatbilstības starp 
valstu tiesību aktiem, bet īpaši tas, ka pašreizējie likumdevēji ir cietuši neveiksmi sabiedrības 
veselības un vides aizsardzībā no bīstamām ķimikālijām.

Grozījums Nr. 3
12. apsvērums

12) Apstiprināšanas noteikumi paredz, ka 
Komisija izsniedz atļaujas laist tirgū un 
lietot ļoti bīstamas vielas, ja riski, kas rodas 
no to lietošanas, tiek atbilstoši kontrolēti 
vai lietošanu var attaisnot sociāli 
ekonomisku iemeslu dēļ.

12) Apstiprināšanas noteikumi paredz, ka 
Komisija izsniedz atļaujas laist tirgū un 
lietot ļoti bīstamas vielas, ja nav pieejamas 
drošākas alternatīvas vai tehnoloģijas un 
lietošanu var attaisnot sociāli ekonomisku 
iemeslu dēļ.

Pamatojums

Šis apsvērums vēlreiz aizstāv apstiprināšanas procedūras mērķi, tā kā vajadzīgo aizsardzības 
augsto līmeni var nodrošināt tikai tad, ja ļoti bīstamas vielas, kur vien iespējams, aizvieto ar 
atbilstošām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām. Tas ir saskaņā ar līdzīgu Kopienas 
likumdošanu (piemēram, biocīdi, strādnieku veselības tiesību akti). Saglabāt risku 
“atbilstošas kontroles” alternatīvo mērķi nozīmē apstiprināt ļoti bīstamu vielu, kas apdraud 
vidi, nepārtrauktu lietošanu un izdalīšanu, neatkarīgi no tā lietojuma sociāli ekonomiskajiem 
iemesliem un no tā, vai ir pieejamas drošākas alternatīvas.

Grozījums Nr. 4
20. apsvērums

20) Tā kā preču ražotājiem un importētājiem 
jābūt atbildīgiem par savām precēm, ir 
atbilstoši ieviest reģistrācijas prasības 
vielām, kuras ir paredzēts izdalīt no precēm. 
Tādā gadījumā par vielām, kuras, 
iespējams, izdalīs no precēm pietiekami 
lielos daudzumos un tādā veidā, ka tās var 

20) Tā kā preču ražotājiem un importētājiem 
jābūt atbildīgiem par savām precēm, ir 
atbilstoši ieviest reģistrācijas prasības 
bīstamām vielām, kas ir precēs.
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negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un vidi, ir 
jāpaziņo aģentūrai un jāpilnvaro tā 
pieprasīt, lai tiktu iesniegta reģistrācija.

Pamatojums

Preces rada galveno ķimikāliju iedarbības avotu. Bīstamu vielu lietošanai precēs ir jābūt 
pakļautai reģistrācijas prasībām. 

Grozījums Nr. 5
31. apsvērums

31) Lai nodrošinātu saskaņotu, vienkāršu 
sistēmu, visas reģistrācijas ir jāiesniedz 
aģentūrā. Lai garantētu konsekventu pieeju 
un resursu efektīvu lietojumu, ir jāveic 
nokomplektības pārbaude visām 
reģistrācijām un jāuzņemas atbildība par 
jebkuriem galīgiem reģistrācijas 
atteikumiem.

31) Lai nodrošinātu saskaņotu, vienkāršu 
sistēmu, visas reģistrācijas ir jāiesniedz 
aģentūrā. Lai garantētu, ka iesniegšana ir 
konsekventas, pilnīgas un labā kvalitātē, ir 
jāveic neatkarīgs audits pirms iesniegšanas 
aģentūrā. Aģentūrai jāuzņemas atbildība 
par jebkuriem galīgiem reģistrācijas 
atteikumiem.

Pamatojums

Pašreiz nav obligāta reģistrācijas dokumentu kopas kvalitātes un satura novērtēšana, jo 
aģentūra pārbauda tikai nokomplektību (18. panta 1. punkts). Ņemot vērā, ka dalībvalstu 
kompetentu iestāžu nesenais novērtējums atklāja, ka tikai 31% drošības datu sarakstu bija 
pilnīgi precīzi, ir ļoti svarīgi, lai veiktu neatkarīgu auditu pirms iesniegšanas, lai atvieglotu 
aģentūras darbu.

Grozījums Nr. 6
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un vides aizsardzību pret 
vielām ar ļoti bīstamām īpašībām, ir 
jāizturas piesardzīgi, un no uzņēmumiem, 
kas tās lieto, jāpieprasa uzskatāmi parādīt 
piešķīrējai iestādei, ka riski tiek atbilstoši 
kontrolēti. Ja šis nav tas gadījums, 
lietojumu var atļaut, ja uzņēmumi 
pārliecina, ka labumi, ko sabiedrība gūst no 
šīs vielas lietošanas, ir svarīgāki nekā ar tās 
lietošanu saistītie riski un ka nav piemērotu 

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku, īpaši vismazāk aizsargāto 
iedzīvotāju, veselības un vides aizsardzību, 
vielas ar ļoti bīstamām īpašībām ir jāatļauj 
tikai, ja uzņēmumi pārliecina, ka labumi, ko 
sabiedrība gūst no šīs vielas lietošanas, ir 
svarīgāki nekā ar tās lietošanu saistītie riski 
un ka nav piemērotu alternatīvu vielu vai 
tehnoloģiju. Piešķīrējai iestādei tad ir 
jāpārbauda, vai šīs prasības tiek pildītas 
apstiprināšanas procedūrā, pamatojoties uz 
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alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Piešķīrējai 
iestādei tad ir jāpārbauda, vai šīs prasības 
tiek pildītas apstiprināšanas procedūrā, 
pamatojoties uz uzņēmumu pieteikumiem. 
Tā kā atļaujām ir jānodrošina augsta līmeņa 
aizsardzība visā iekšējā tirgū, ir skaidrs, ka 
Komisijai ir jābūt piešķīrējai iestādei.

uzņēmumu pieteikumiem. Tā kā atļaujām ir 
jānodrošina augsta līmeņa aizsardzība visā 
iekšējā tirgū, ir skaidrs, ka Komisijai ir jābūt 
piešķīrējai iestādei.

Pamatojums

Īpaša pārraudzība ir jāvelta vismazāk aizsargātājiem iedzīvotājiem.

Apstiprināšanas prasība tikai nodrošinās prasīto augsta līmeņa aizsardzību, ja tā, kur vien 
iespējams, aizvietos ļoti bīstamas vielas ar drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām. 
Tas ir saskaņā ar līdzīgu Kopienas likumdošanu (piemēram, biocīdi, bīstamas vielas
elektriskās un elektroniskās iekārtās, strādnieku veselības tiesību akti). Saglabāt risku kā 
“atbilstošas kontroles” alternatīvo mērķi nozīmē apstiprināt ļoti bīstamu vielu, kas apdraud 
vidi, nepārtrauktu lietošanu un izdalīšanu, pat ja ir pieejamas drošākas alternatīvas.

Grozījums Nr. 7
1. panta 3. daļa

Šī Regula pamatojas uz principu, ka tā ir 
ražotāju, importētāju un sagataves 
materiālu lietotājiem atbildība –
nodrošināt, ka viņi ražo, laiž tirgū, importē
vai lieto tādas vielas, kas kaitīgi neietekmē 
cilvēku veselību vai vidi. Piesardzības 
princips ir pamatā tās noteikumiem.

Piesardzības princips ir pamats šai regulai.

Pamatojums

Saistīts ar jauna panta ieviešanu par “Aizsardzības pasākumiem” (jābalso kopumā). 

Tā kā līdz pat 70 000 ķimikāliju, iespējams, ir izslēgtas no REACH, iedzīvotāju veselības un 
vides aizsardzības dēļ ražotājiem un sagataves materiālu lietotājiem ir svarīgi ieviest 
vispārejus Aizsardzības pasākumus, lai dokumentētu drošu lietošanu. Šo ieteica likumdošanas 
priekšlikuma projektā, ko iesniedza apspriešanai internetā, bet likumdošanas tekstā to 
pazemināja no juridiska pienākuma līdz nepiemērojamam principam. Šis grozījums prasa 
svītrot vienīgi principu, tā kā noteikums ir vēlreiz jāiesniedz kā juridiski saistošs noteikums.

Grozījums Nr. 8
3. panta 29. a daļa (jauns)

29a. Vismazāk aizsargātie iedzīvotāji ir 
slimībuzņēmīgi cilvēki, ieskaitot 
jaundzimušos, mazuļus, bērnus, grūtnieces, 
barojošas mātes un padzīvojušus cilvēkus.
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Pamatojums

Vismazāk aizsargāto cilvēku definīcija ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka tiek identificēti 
slimībuzņēmīgi iedzīvotāji un veikti atbilstoši pasākumi, lai samazinātu risku šiem 
iedzīvotājiem. Definīcija balstās uz paaugstināta riska iedzīvotāju daļām, kā lietots jaunākajā 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā par Eiropas vides un veselības rīcības plānu (Frederique Ries 
ziņojums).

Grozījums Nr. 9
3. a pants (jauns)

3. a pants

Aizsardzības pasākumi

1. Ražotāji, importētāji un sagataves 
materiālu lietotāji nodrošina, ka tiek radīta 
vajadzīgā informācija un tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, lai izvairītos no 
cilvēku veselības vai vides bojājumiem 
ražošanas, importa un laišanas tirgū vai 
vielu lietošanas atsevišķi, preparātos vai 
precēs saprātīgi paredzamas lietošanas un 
apstākļu dēļ.

2. Ražotāji, importētāji un sagataves 
materiālu lietotāji reģistrē visu, kas 
vajadzīgs, lai atbilstu 1. punktam. Šos 
pierakstus padara pieejamus pēc 
kompetentu iestāžu un aģentūras 
pieprasījuma.

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu, kas svītro principu “Pienākumu ievērot piesardzību” no 1. panta 
(jābalso kopumā). 

Tā kā līdz pat 70 000 ķimikāliju, iespējams, ir izslēgtas no REACH, iedzīvotāju veselības un 
vides aizsardzības dēļ ķimikāliju ražotājiem un sagataves materiālu lietotājiem ir svarīgi 
ieviest vispārējos preventīvos pasākumus, lai dokumentētu drošu lietošanu. Tas bija paredzēts 
projektā, kuru iesniedza apspriešanai internetā, tieši, kā tas bija paredzēts Baltā grāmatā, bet 
likuma tekstā to pazemināja no sākotnēji juridiska pienākuma līdz nepiemērojamam 
principam. Šis grozījums prasa atjaunot juridiski saistošu noteikumu.
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Grozījums Nr. 10
5. panta 4. a punkts (jauns)

Visiem iesniegumiem reģistrācijai veic 
neatkarīgu auditu pirms to iesniegšanas 
aģentūrā, un šo audita ziņojumu iesniedz 
aģentūrā kopā ar iesniegumu reģistrācijai. 
Šis audits nodrošina, ka reģistrācija ir 
pilnīga un labā kvalitātē. Auditu veic 
organizācija, kas ir neatkarīga no 
reģistrētāja, lai gan izmaksas sedz 
reģistrētājs. Aģentūra izstrādā ieteikumus 
šādiem kvalitātes auditiem.

Pamatojums

Pašreiz reģistrācijas datu kopas kvalitātes un satura novērtējums nav obligāts, jo aģentūra 
pārbauda tikai nokomplektību (18. panta 2. punkts). Ņemot vērā, ka dalībvalstu kompetentu 
iestāžu nesenais novērtējums atklāja, ka tikai 31% no drošības datu saraksta bija pilnīgi 
precīzs, mēs uzskatām, ka ir būtiski svarīgi pieprasīt neatkarīgu auditu pirms dokumentu 
iesniegšanas, lai nodrošinātu reģistrācijas informācijas precizitāti.

Grozījums Nr. 11
6. panta 1. punkts

Jebkurš preču ražotājs vai importētājs 
iesniedz reģistrācijai aģentūrā jebkuru 
vielu, ko satur preces, ja ir izpildīti visi 
šādi nosacījumi:

Jebkurš preču ražotājs vai importētājs 
iesniedz reģistrācijai aģentūrā jebkuru 
vielu, ko satur preces, ja ir izpildīti visi 
šādi nosacījumi:

a) viela ir tajos preču daudzumos, kas 
kopumā pārsniedz 1 tonnu uz ražotāju 
vai importētāju gadā, katru preces veidu 
izskata atsevišķi;

● viela ir tajos preču daudzumos, kas 
kopumā pārsniedz 1 tonnu uz ražotāju 
vai importētāju gadā;

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

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

Vielu ir domāts izdalīt normālos un 
saprātīgi paredzamos lietošanas 
apstākļos.

Viela ir koncentrācijā virs 0,1% tajās 
precēs vai to preču viendabīgos 
materiālos.

Pamatojums

Preces rāda galveno ķimikāliju iedarbības avotu. Norāde 'preces veids' nav pieņemama, jo tā 
ir pilnīgi neskaidra (piemēram, krēsls ar roku balstu pret krēslu bez roku balsta – tas ir viens 
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preces veids vai divi?). Kopējais importēto preču daudzums ir vienīgā skaidrā norāde, ko kā 
pamatu izvēlas arī vielām un preparātiem. Prasība reģistrēt tikai bīstamās vielas precēs, 
kuras ir paredzēts izdalīt, ir pārāk ierobežota, tā kā gandrīz neviena prece tam neatbilst. 
Visām bīstamām vielām, kas ir precēs virs noteiktas koncentrācijas, jāpakļaujas reģistrācijai. 

Grozījums Nr. 12
6. panta 2. punkts

Jebkurš preču ražotājs vai importētājs 
informē aģentūru par jebkuru vielu, ko 
ietver tās preces saskaņā ar 3. punktu, ja 
tās atbilst visiem no šiem nosacījumiem:

a) viela ir tajos preču daudzumos, kas 
kopumā pārsniedz 1 tonnu uz 
ražotāju vai importētāju gadā;

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

c) ražotājs vai importētājs zina, vai tam 
ir paziņots, ka, iespējams, vielu 
izdalīs normālos un saprātīgi 
paredzamos lietošanas apstākļos, 
pat ja šī izdalīšana nav preces 
paredzētā funkcija;

Izdalītās vielas daudzums var negatīvi 
ietekmēt cilvēku veselību vai vidi.

svītrots

Pamatojums

Iespējams, ka daudzās precēs ir bīstamas ķimikālijas. Taču pašreizējie REACH noteikumi par 
šādām precēm ir ļoti maigi – tie ir līdzvērtīgi izteicienam: "Ja tiešām ir nopietni iemesli 
ierobežojumam, lūdzu, paziņojiet to mums." Tas nenodrošina pienācīgu cilvēku veselības vai 
vides aizsardzību. Iespējamās kaitīgās ietekmes nosacījums ir pārāk subjektīvs un pretrunīgs, 
lai būtu noderīgs. Preces ir galvenais ķimikāliju iedarbības avots. Bīstamu izejvielu lietošanai 
precēs jāpakļaujas reģistrācijas noteikumiem, kā norādīts 6. panta 1. punkta grozījumā.

Grozījums Nr. 13
6. panta 3. punkts

Ja 2. punkta nosacījumi ir izpildīti, 
ziņojumā aģentūras norādītajā formātā 

svītrots
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saskaņā ar 108. pantu iekļauj šādu 
informāciju:
a) ražotāja vai importētāja identitāti un 
kontaktinformāciju;
b) reģistrācijas numuru(-us), uz ko 
attiecas 18. panta 1. punkts, ja pieejams;
c) vielas(-u) identitāti, kā norādīts IV 

pielikuma 2. iedaļā;
d) vielas klasifikāciju;
e) preces lietošanas(-u) īsu aprakstu;
f) vielas tonnāžas amplitūdu, piemēram, 
no 1 līdz 10 tonnām, no 10 līdz 100 tonnām 
un tā tālāk.

Pamatojums

Tā kā bīstamu vielu lietošanai precēs jābūt pakļautai reģistrācijas noteikumiem, kā norādīts 
6. panta 1. punkta grozījumā, vairs nav vajadzības pēc ziņojuma iesniegšanas.

Grozījums Nr. 14
6. panta 4. punkts

Aģentūra var pieņemt lēmumus, pieprasot 
preču ražotājiem vai importētājiem saskaņā 
ar II sadaļu reģistrēt jebkuru vielu, ko 
satur to preces un iesniegt ziņojumu 
saskaņā ar 3. punktu.

svītrots

Pamatojums

Tā kā bīstamu vielu lietošanai precēs ir jābūt pakļautai reģistrācijas prasībām, kā norādīts 6. 
panta 1. punkta grozījumā, vairs nav vajadzības pēc šī noteikuma.

Grozījums Nr. 15
6. panta 5. punkts

Punkti no1 līdz 4 netiek piemēroti vielām, 
kuras darītājs jau ir reģistrējis tam 
lietojumam augšup pa piegādes ķēdi.

1. punkts netiek piemērots vielām, kuras 
darītājs jau ir reģistrējis tam lietojumam 
augšup pa piegādes ķēdi.

Pamatojums

Šis nodrošina saskaņu ar grozījumiem, kas ierosina svītrot 2., 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 16
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6. panta 6. punkts

Punkti no 1 līdz 4 tiek piemēroti 3 mēnešus 
pēc gala termiņa, kā norādīts 21. panta 3. 
punktā.

1. punkts tiek piemērots 3 mēnešus pēc gala 
termiņa, kā norādīts 21. panta 3. punktā.

Pamatojums

Šis nodrošina saskaņu ar grozījumiem, kas ierosina svītrot 2., 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 17
6. panta 7. punkts

Jebkurus pasākumus, lai ieviestu punktus no 
1 līdz 6, pieņem saskaņā ar procedūru, uz ko 
attiecas 130. panta 3. punkts.

Jebkurus pasākumus, lai ieviestu punktus no 
1 līdz 3, pieņem saskaņā ar procedūru, uz ko 
attiecas 130. panta 3. punkts.

Pamatojums

Šis nodrošina saskaņu ar grozījumiem, kas ierosina svītrot 2., 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 18
9. panta (b a) daļa (jauns)

ba) Iesniedzot informāciju reģistrācijas 
nolūkos saskaņā ar (a) un (b) daļu, 
pieteikuma iesniedzējs var lūgt, lai īpaši 
norādītus dokumentus vai dokumentu daļas 
apstrādā konfidenciāli. Pieteikuma 
iesniedzējs nodrošina pilnīgu pamatojumu 
jebkurai šādai prasībai. Iestāde, kas saņem 
informāciju, izlemj, kurai informācijai ir 
jāpaliek konfidenciālai. 

Pamatojums

Pašreizējā likumdošana (Regula 793/93/EEK un Direktīva 92/32/EEK) ir līdzīga attiecībā uz 
slogu rūpniecībai pamatot konfidencialitāti: ražotājs var norādīt komerciāli slepenu 
informāciju, bet tai jādod pilns pamatojums. Iestāde, kas saņem informāciju, izlemj, kura 
informācija tam atbilst.

Grozījums Nr. 19
13. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Nekaitējot Direktīvas 98/24/EK 4. pantam, 
ķimikāliju drošības novērtējumu veic un 
ķimikāliju drošības ziņojumu pabeidz par 
visām vielām, kas pakļaujas reģistrācijai 

Nekaitējot Direktīvas 98/24/EK 4. pantam, 
ķimikāliju drošības novērtējumu veic un 
ķimikāliju drošības ziņojumu pabeidz par 
visām vielām, kas pakļaujas reģistrācijai 
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saskaņā ar šo nodaļu, ja reģistrētājs ražo vai 
importē šādu vielu 10 tonnu lielā 
daudzumā vai vairāk gadā.

saskaņā ar šo nodaļu.

Pamatojums

Ir nepieņemami ierobežot drošības novērtējumus vielām virs 10 tonnām, jo tas nozīmētu, ka 
mums turpinātu trūkt iedarbības datu par aptuveni divām trešdaļām vielu, ko ietver REACH. 
Bez iedarbības informācijas būs gandrīz neiespējami identificēt aptuvenus riska vadības 
pasākumus, lai aizsargātu profesionāļus vai patērētājus, starp kuriem ir sievietes 
reproduktīvajā vecumā, kurām ikdienā var būt tiešs kontakts ar ķimikālijām, kas saražotas 
daudzumos zem 10 tonnām, piemēram, noteiktas ķimikālijas mājsaimniecības tīrīšanas 
produktos.

Grozījums Nr. 20
21. panta 1. punkta (a) daļa

a) Pakāpeniski ieviest 1. un 2. kategorijas 
vielas, ko klasificē kā kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktivitātei, 
saskaņā ar Direktīvu 7/548/EEK un ko ražo 
Kopienā vai importē uz to daudzumos, kas 
sasniedz 1 tonnu vai vairāk gadā uz vienu 
ražotāju vai uz vienu importētāju, vismaz 
vienreiz pēc tam, kad šī Regula ir stājusies 
spēkā;

a) Pakāpeniski ieviest 1. un 2. kategorijas 
vielas, ko klasificē kā kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktivitātei 
saskaņā ar Direktīvu 7/548/EEK, vai kas 
atbilst pilnvarošanas kritērijiem, uz ko 
attiecas 54. panta d), e) un f) apakšpunkti 
un ko ražo Kopienā vai importē uz to 
daudzumos, kas sasniedz 1 tonnu vai vairāk 
gadā uz vienu ražotāju vai vienu 
importētāju, vismaz vienreiz pēc tam, kad šī 
Regula ir stājusies spēkā;

Pamatojums

Pirmais gala termiņš pakāpeniski ieviešamo vielu reģistrēšanai, kā iesaka REACH, tiek 
piemērots ķimikālijām, ko saražo daudzumos virs 1000 tonnām, un CMR vielas 1. un 2. 
kategorijā. Šai pirmai pakāpei ir jāaptver arī vielas, kas ir PBT vai vPvB, tā kā tās ir īpaši 
bīstamas (tās tiek nodotas augošajam embrijam un var izraisīt negatīvu ietekmi uz veselību). 
Tā kā vielām, kas ir PBT vai vPvB, tiek dota prioritāte apstiprināšanā (skatīt 55. panta 3. 
punktu), tās arī vajag ieviest REACH ātrāk, lai nodrošinātu saskaņotību ar pilnvarošanu.

Grozījums Nr. 21
31. a pants (jauns)

31. a pants
Pienākums paziņot informāciju par 
vielām precēs.
Sagataves materiālu lietotāji, kas precei 
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pievieno vielu vai preparātu, kuru dēļ bija 
izveidots drošības datu saraksts, un tie, 
kas pēc tam vada vai veicina procesu, lai 
prece tiek nodota tālāk drošības datu 
sarakstā jebkuram šīs preces vai tās 
atvasinājuma saņēmējam. Sabiedrība nav 
saņēmējs.

Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no 
ražotāja vai importētāja informāciju par 
vielām, kas ir viņa ražotās vai importētās 
preces sastāvā. Ražotājs vai importētājs 
atbild 15 darba dienu laikā.

Pamatojums

Preču ražotājiem, mazumtirgotājiem un sabiedrībai jābūt iespējai uzzināt, vai noteiktas vielas 
ir galīgajā preču sastāvā, un meklēt drošākas alternatīvas, ja vajadzīgs. Ir noteikts 
piecpadsmit dienu laika ierobežojums, atsaucoties uz standarta atbildes laiku Regulā 
1049/2001, kura nodrošina pieejamību Kopienas iestāžu dokumentiem.

Grozījums Nr. 22
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, tajā pašā laikā 
apgalvojot, ka riski no ļoti bīstamām
precēm tiek pienācīgi kontrolēti vai ka šīs 
vielas aizvieto ar piemērotām alternatīvām 
vielām vai tehnoloģijām

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, pirmkārt, 
lai ļoti bīstamas vielas tiek aizvietotas ar 
drošākām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām, kur pieejams. Tur, kur šādas 
alternatīvas nav pieejamas, bet sabiedrības 
gūtie labumi ir svarīgāki nekā riski, kas 
rodas, lietojot šādu vielu. Šīs sadaļas 
mērķis ir nodrošināt, lai ļoti bīstamu vielu 
lietošana tiek pienācīgi kontrolēta, un, 
treškārt, ka tiek izstrādātas alternatīvas.

Pamatojums

Nevar aizsargāt sieviešu un viņu ģimeņu veselību vai vidi, ja šīs sadaļas mērķis nav ļoti 
bīstamu vielu aizstāšana (tas ir, PBT, vPvB, CMRs). Šo vielu aizstāšana ir vajadzīga, jo 
riskus cilvēku veselībai un videi, kas rodas no šādu ķimikāliju lietošanas, nevar “pienācīgi 
kontrolēt”. Arī ražotāji gūtu labumu no skaidras un nebirokrātiskas šo ķimikāliju 
apstiprināšanas procedūras. Piesardzības principa, kā viena no vadošajiem politikas 
pasākumiem, pielietošana REACH rastu tā loģisku noslēgumu, pakāpeniski pārstājot lietot 
vissliktākās ķimikālijas.

Grozījums Nr. 23
53. panta 1. punkta (b) daļa
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b) tās vielas lietošana(-s) atsevišķi, 
preparātā vai vielas iekļaušana precē, 
kuras dēļ viela tiek laista tirgū vai kuras dēļ 
viņš lieto vielu pats, ir atbrīvota no 
apstiprināšanas prasības pašā XIII 
pielikumā saskaņā ar 55. panta 2. punktu;

svītrots

Pamatojums

Nav jābūt vispārējai atbrīvošanai, lai nodrošinātu pilnīgu aizstāšanas principa ieviešanu.

Grozījums Nr. 24
53. panta 2.a punkts (jauns)

2a) Preces, kas ietver XIII pielikumā 
iekļautu vielu, imports un laišana tirgū tiek 
uzskatīta kā tās vielas lietošana.

Pamatojums

REACH priekšlikums neprecizē noteikumus importētām precēm, kas satur vielas, kam 
vajadzīga apstiprināšana. Preču importētājiem jābūt tādām pašām saistībām kā citiem ES 
ražotājiem, lai efektīvi aizsargātu cilvēku veselību, īpaši sieviešu un viņu ģimeņu veselību. 
Neveiksme to labot sagādās nopietnus draudus veselībai un vides aizsardzībai un konkrētu 
rūpniecības sektoru konkurētspējai.

Grozījums Nr. 25
54. panta f) daļa

f) vielas, kurām ir endokrīnus graujošas 
īpašības, vai tās, kurām ir noturīgas, 
bioloģiski uzkrājošas un toksiskas īpašības 
vai ļoti noturīgas un bioloģiski uzkrājošas 
īpašības, kuras neatbilst d) un e) daļu 
kritērijiem, un kuras identificē kā tādas, kas
ieverojami un neatgriezeniski ietekmē 
cilvēkus vai vidi, kura ir līdzvērtīga tām, ko 
rada citas vielas, kas uzskaitītas no a) līdz e) 
daļā gadījumsecīgā kārtībā saskaņā ar 
procedūru, kā norādīts 56. pantā.

f) vielas, kurām ir endokrīnus graujošas 
īpašības, vai tās, kurām ir noturīgas, 
bioloģiski uzkrājošas un toksiskas īpašības 
vai ļoti noturīgas un bioloģiski uzkrājošas 
īpašības, kuras neatbilst d) un e) daļu 
kritērijiem, un kuras identificē kā tādas, kas 
rada līdzīga līmeņa bažas kā vielas, kas ir 
uzskaitītas no a) līdz e) daļā gadījumsecīgā 
kārtībā saskaņā ar procedūru, kā norādīts 56. 
pantā.

Pamatojums

Prasība pierādīt, ka tiek radīta nopietna un neatgriezeniska ietekme, pirms regula var 
iedarboties, ir nepieņemama un nav saskaņā ar piesardzības principa piemērošanu. 
Piesardzības darbība šīs likumdošanas kontekstā ir šī priekšlikuma galvenais mērķis. 
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Grozījums Nr. 26
55. panta 1. punkta 1. d) daļa

d) pārskata periods noteiktiem lietojumiem, 
ja nepieciešams;

d) pārskata periods visiem lietojumiem, kuri 
nepārsniedz 5 gadus;

Pamatojums

Visām apstiprināšanām ir jābūt ierobežotām laikā, tāpēc, ka periodiski pārskati ļaus (un 
iedrošinās) piemēroties tehniskajam progresam (piemēram, jaunas informācijas par 
apdraudējumiem apsvēršana, sociāli ekonomiski labumi un alternatīvu pieejamība). Bez 
regulāriem pārskata periodiem brīdis drošāku alternatīvu jaunievedumiem būs pazaudēts.

Grozījums Nr. 27
55. panta 1. punkta e) daļa

e) lietojumi vai lietojumu kategorijas, kuras 
ir atbrīvotas no apstiprināšanas prasības, ja 
tāda ir, un apstākļi šādām 
apstiprināšanām, ja tādi ir.

svītrots

Pamatojums

Nav jābūt vispārējai atbrīvošanai, lai nodrošinātu pilnīgu aizstāšanas principa ieviešanu.

Grozījums Nr. 28
55. panta 2. punkts

Lietojumi vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no apstiprināšanas prasības. Šādu 
atbrīvojumu atzīšanā īpaši jāņem vērā 
šādas lietas:
a) pašreizējā konkrētā Kopienas 
likumdošana, kas nosaka prasību 
minimumu attiecībā uz veselības vai vides 
aizsardzību, lietojot vielu, piemēram, 
saistoši iedarbības robežlielumi darbavietā, 
izplūdes robežlielumi un tā tālāk; 
b) pašreizējās juridiskās saistības veikt 
atbilstošus tehniskus un vadības 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību ar
jebkuriem atbilstošiem veselības, drošības 
un vides standartiem saistībā ar vielas 
lietošanu.
Atbrīvošana var būt pakļauta apstākļiem.

svītrots
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Pamatojums

Nav jābūt vispārējai atbrīvošanai, lai nodrošinātu pilnīgu aizstāšanas principa ieviešanu. 

Grozījums Nr. 29
55. panta 4. punkta (b) daļa

b) lietojumi, kuri jāatbrīvo no 
apstiprināšanas prasības.

svītrots

Pamatojums

Nav jābūt vispārējai atbrīvošanai, lai nodrošinātu pilnīgu aizstāšanas principa ieviešanu. 

Grozījums Nr. 30
57. panta 2. punkts

Atļauju piešķir, ja risks cilvēku veselībai 
vai videi, kas rodas, lietojot vielu ar 
struktūras īpašībām, kā norādīts XIII 
Pielikumā, tiek atbilstoši kontrolēts 
saskaņā ar I Pielikuma 6. iedaļu un kā 
dokumentēts pieteicēja ķimikāliju drošības 
ziņojumā.
Komisija neņem vērā:
a) riskus cilvēku veselībai un videi, kas 
rodas no vielas izplūdes no iekārtas, kurai 
tika piešķirta atļauja saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 96/61/EK 49;
b) riskus ūdens videi un caur ūdens vidi, 
kas rodas no vielas izplūdes no iztekas 
vietas, kā nosaka iepriekšējas regulas 
prasība, uz ko attiecas 11. panta 3. punkts 
un likumdošana, ko pieņēma saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 50. 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantu;
c) riskus cilvēku veselībai, kas rodas no 
vielas lietošanas medicīniskā ierīcē, kā 
noteikts Padomes Direktīvā 90/385/EEK 
51, Padomes Direktīvā 93/42/EEK52 vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
98/79/EK.

svītrots

Pamatojums

Apstiprināšanas prasība var nodrošināt tikai augsta līmeņa aizsardzību, kur vien iespējams 
aizvietojot ļoti bīstamas vielas ar piemērotām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām. Risku 
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“atbilstošas kontroles” alternatīvais mērķis atļautu ļoti bīstamu vielu nepārtrauktu lietošanu 
un izlaidi, lai gan varētu būt pieejamas drošākas alternatīvas. Tas ievērojami kompromitētu 
REACH efektivitāti attiecībā uz veselības un vides aizsardzību.

Regulēšana ar emisijas robežvērtībām nav pieņemams līdzeklis, kā rīkoties ar ļoti bīstamām 
ķimikālijām, un tas nevar nodrošināt augstas pakāpes aizsardzību.

Grozījums Nr. 31
57. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

Ja atļauju nevar piešķirt saskaņā ar 2. 
punktu, to var piešķirt, ja tiek parādīts, ka 
sociāli ekonomiski labumi ir svarīgāki nekā 
risks cilvēku veselībai vai videi, kas rodas 
no vielas lietošanas un, ja nav atbilstošu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Šo lēmumu 
pieņem pēc visu šādu elementu apsvēršanas:

Atļauju piešķir, ja tiek parādīts, ka sociāli 
ekonomiski labumi ir pārāki nekā risks 
cilvēku veselībai, ieskaitot vismazāk 
aizsargāto iedzīvotāju strādājošo veselībai 
vai videi, kas rodas no vielas lietošanas un, 
ja nav atbilstošu alternatīvu vielu vai 
tehnoloģiju, un, ja tiek veikti pasākumi, lai 
samazinātu iedarbību un izplūdi, emisijas 
un zaudējumus videi. Šo lēmumu pieņem 
pēc visu šādu elementu apsvēršanas:

Pamatojums

Saistīts ar 57. panta 2. punkta svītrošanu. Tiklīdz ir skaidrs, ka atļaujas vienmēr ņem vērā 
sociāli ekonomisko pamatojumu un drošāku alternatīvu pieejamību, šādu atļauju piešķiršana 
var kļūt obligāta. Atļaujas jāpiešķir tikai tad, ja nav drošākas alternatīvas, ir skaidra 
sabiedriska vajadzība šīs vielas lietojumam un ja darbojas pasākumi samazināt iedarbību un 
zaudējumus videi. Risku izskatīšanā ir jāiekļauj risks strādniekiem un visapdraudētākajiem 
iedzīvotājiem.

Grozījumi Nr. 32
57. panta 6. punkts

Atļaujas var būt pakļautas apstākļiem,
ieskaitot pārskata periodus un/vai 
pārraudzību. Atļaujas, kuras ir piešķirtas 
saskaņā ar 3. punktu, parasti ir pakļautas 
laika ierobežojumam. Atļaujas ir pakļautas 
pārskata periodiem. 

Atļaujas ir pakļautas pārskata periodiem, un 
aizvietošanas plāna prasībām un var būt 
pakļautas citiem apstākļiem, ieskaitot 
pārraudzības prasībām. Atļaujas ir 
pakļautas laika ierobežojumiem, ar 
maksimālu 5 gadu periodu.

Pamatojums

Visām atļaujām ir jābūt ierobežotām laikā tāpēc, ka periodiski pārskati ļaus (un iedrošinās) 
piemērošanos tehniskajam progresam (piemēram, jaunas informācijas par briesmām, 
iedarbību, sociāli ekonomiskiem labumiem un alternatīvas pieejamības izskatīšana). Tas 
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atbilst pašreizējai likumdošanai par biocīdiem un pesticīdiem.

Grozījums Nr. 33
57. panta 7. punkts

Atļaujā sīki norāda:
a) personu(-as), kam ir piešķirta atļauja;

b) vielas(-u) identitāti;
c) lietojumu(-s), kuriem piešķirta atļauja;

Atļaujā sīki norāda:
a) personu(-as), kam ir piešķirta atļauja;

b) vielas(-u) identitāti;
lietojums(-i), kuriem ir piešķirta atļauja;

ca) ilgums uz kādu atļauja ir piešķirta;
d) jebkuri apstākļi, kādos atļauja ir piešķirta; d) jebkuri apstākļi, kādos atļauja ir piešķirta;

e) jebkurš pārskata periods; e) pārskata periods;
f) jebkura pārraudzības kārtība. f) jebkura pārraudzības kārtība;

g) aizvietošanas plāns.

Pamatojums

Visām atļaujām ir jābūt ierobežotām laikā tāpēc, ka periodiski pārskati ļaus (un iedrošinās) 
piemērošanos tehniskajam progresam (piemēram, jaunas informācijas par briesmām, 
iedarbību, sociāli ekonomiskajiem labumiem un alternatīvas pieejamības izskatīšana). Bez 
regulāriem pārskata periodiem būs zaudēts brīdis drošāku alternatīvu jaunievedumiem. 
Aizvietošanas plānam jābūt katras apstiprināšanas daļai.

Grozījums Nr. 34
58. panta 1. punkts

Atļaujas, kuras ir piešķirtas saskaņā ar 57. 
panta 3. punktu un kuras ir pakļautas laika 
ierobežojumam, uzskata par derīgām, kamēr 
Komisija lemj par jaunu pieteikumu, ja vien 
atļaujas turētājs iesniedz jaunu pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms atvēlētā laika 
izbeigšanās. Tā vietā, lai vēlreiz iesniegtu 
visus oriģinālā pieteikuma elementus 
kārtējai apstiprināšanai, pieprasījuma 
iesniedzējs var iesniegt tikai daļu no 
pašreizējās apstiprināšanas, kas ir pakļauta 
otrajam, trešajam un ceturtajam 
apakšpunktam. Ja nevar parādīt, ka risks 
tiek atbilstoši kontrolēts, iesniedz sociāli 
ekonomiskās analīzes svaigākās ziņas, 
alternatīvu analīzi un aizvietošanas plānu, 
kas ietverts sākotnējā pieteikumā.

Atļaujas uzskata par derīgām, kamēr 
Komisija lemj par jaunu pieteikumu, ja vien 
atļaujas turētājs iesniedz jaunu pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms atvēlētā laika 
izbeigšanās. Tā vietā, lai vēlreiz iesniegtu 
visus oriģinālā pieteikuma elementus kārtējai 
apstiprināšanai, pieprasījuma iesniedzējs var 
iesniegt tikai daļu no pašreizējās 
apstiprināšanas, kas ir pakļauta otrajam, 
trešajam un ceturtajam apakšpunktam. Viņš 
iesniedz sociāli ekonomiskās analīzes 
svaigākās ziņas, alternatīvu analīzi un 
aizvietošanas plānu, kas ietverts sākotnējā 
pieteikumā.
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Ja tagad var parādīt, ka risks tiek 
atbilstoši kontrolēts, iesniedz ķimikāliju 
drošības ziņojuma jaunākās ziņas.
Ja ir mainījušies jebkuri citi elementi 
sākotnējā pieteikumā, viņš arī iesniedz šo(-
s) koriģēto elementu(-s).

Ja ir mainījušies jebkuri citi elementi 
sākotnējā pieteikumā, viņš arī iesniedz šo(-
s) koriģēto elementu(-s).

Pamatojums

Lai panāktu saskaņu ar mērķi padarīt atļaujas ierobežotas laikā un īstenot aizvietošanas 
principu.

Grozījums Nr. 35
59. panta 4. punkts

4. Iesniegums apstiprināšanai ietver šādu 
informāciju:

4. Iesniegums apstiprināšanai ietver šādu 
informāciju:

a) vielas(-u) identitāte, kā norādīts IV 
Pielikuma 2. iedaļā;

a) vielas(-u) identitāte, kā norādīts IV 
Pielikuma 2. iedaļā;

b) iesnieguma pieteicēja vai pieteicēju vārds 
un kontaktinformācija;

b) iesnieguma pieteicēja vai pieteicēju vārds 
un kontaktinformācija;

c) lūgums apstiprināt, norādot, kādam(-iem) 
lietojumam(-iem) lūdz atļauju, ietverot 
vielas lietojumu preparātos un/vai vielas 
daļu precēs, kur tas attiecas;

c) lūgums apstiprināt, norādot, kādam(-iem) 
lietojumam(-iem) lūdz atļauju, ietverot 
vielas lietojumu preparātos un/vai vielas 
daļu precēs, kur tas attiecas;

d) ja vien jau nav iesniegts kā daļa no 
reģistrācijas, ķimikāliju drošības ziņojums 
saskaņā ar I Pielikumu, aptverot riskus 
cilvēku veselībai un/vai videi, kas rodas no 
vielas(-u) lietošanas, ko izraisa XIII 
Pielikumā norādītās raksturīgās īpašības. 

d) ja vien jau nav iesniegts kā daļa no 
reģistrācijas, ķimikāliju drošības ziņojums 
saskaņā ar I Pielikumu, aptverot riskus 
cilvēku veselībai un/vai videi, kas rodas no 
vielas(-u) lietošanas, ko izraisa XIII 
Pielikumā norādītās raksturīgās īpašības, kā 
arī riska vadīšanas pasākumi;

da) sociāli ekonomiska analīze, kas veikta 
saskaņā ar XV Pielikumu;
db) alternatīvu analīze, ņemot vērā riskus 
un tehniski ekonomisko aizvietošanas 
pamatojumu, kam līdzi nāk aizvietošanas 
plāns, ieskaitot pētījumus un attīstību un 
pieprasījuma iesniedzēja ieteikto darbību 
grafiku.
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Pamatojums

Lai panāktu saskaņu ar mērķi panākt apstiprināšanas pakļautību sociāli ekonomiskai analīzei 
un alternatīvu pieejamībai. Aizvietošanas plānam jābūt katras apstiprināšanas daļai. 
Pieteikumā apstiprināšanai jāiekļauj precīzi formulēti riska vadīšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 36
59. panta 5. punkts

Pieteikumā var ietvert:
a) sociāli ekonomisku analīzi, ko veic 
saskaņā ar XV Pielikumu;
b) alternatīvu analīzi, ņemot vērā riskus un
tehniski ekonomisko aizvietošanas 
pamatojumu, kam līdzi nāk aizvietošanas 
plāns, ieskaitot pētījumus un attīstību un 
pieprasījuma iesniedzēja ieteikto darbību 
grafiku.

svītrots

Pamatojums

Saistīts ar 59. panta 4. punkta grozījumu, kurš padara šos noteikumus obligātus.

Grozījums Nr. 37
59. panta 6. punkts

Pieteikums neietver nevienu no tālāk 
minētajiem:
a) riskus cilvēku veselībai un videi, kas 
rodas, vielai izplūstot no ierīces, kurai bija 
piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 
96/61/EK;
b) riskus ūdens videi un caur ūdens vidi, 
vielu novadot no iztekas punkta, ko regulē 
prasība iepriekšējai regulai, kā norādīts 11. 
panta 3. punktā, un likumi, kuri ir pieņemti 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantu;
c) riskus cilvēku veselībai, kuri rodas, vielu 
lietojot medicīniskā ierīcē kā reglamentē 
Direktīvas 90/385/EEK, 93/42/EEK vai 
98/79/EK.

svītrots

Pamatojums

Ir svarīgi izskatīt bīstamo ķimikāliju plaša spektra lietojumus, jo īpaši aptverot tos likumus, 
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kuri neapskata vielu ietekmi uz dabu, bet arī tos, kas aptver citus iespējamos izplūdes un 
iedarbības avotus. Kontrolēšana ar emisijas robežvērtībām nav piemērots līdzeklis, kā 
aplūkot ļoti bīstamas ķimikālijas, un tā nevar nodrošināt augstas pakāpes aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi, īpaši PBT un vPvB vielas. Ir svarīgi, lai apstiprināšanas iesniegumi 
patiešām pilnīgi ņem vērā riskus cilvēku veselībai un videi, pat tad, ja eksistē emisijas 
ierobežojumi.

Grozījums Nr. 38
62. pants

Atļauju īpašnieku pienākums Pienākumi informēt par apstiprināšanai 
pakļautu vielu lietošanu

Atļaujas īpašnieki uz marķējuma norāda 
atļaujas numuru pirms vielas laišanas tirgū 
pilnvarotam lietojumam. 

Atļaujas īpašnieki uz marķējuma norāda 
atļaujas numuru pirms vielas laišanas tirgū 
pilnvarotam lietojumam.

Visas vielas, kuru lietojumam bija 
piešķirta atļauja, un visi vielu saturoši 
preparāti un preces, kuru lietojumam 
šajos preparātos un precēs bija piešķirta 
atļauja, ir marķētas. Marķējums ietver:
a) vielas nosaukumu, 
b) vielas klasifikāciju un atbilstošo 
simbolu un brīdinājumu par briesmām kā 
noteikts Direktīvā 67/548/EEK,
c) faktu, ka viela ir pakļauta 
apstiprināšanai,
d) atbilstošo lietojumu, kādam viela bija 
apstiprināta. 

Pamatojums

Ieteiktās saistības atļauju turētājiem nav pietiekamas, lai ierosinātu vajadzīgo apzināšanos. Ir 
būtiski, lai daudzie ķimikāliju lietotāji ražošanas un piegādes ķēdē, plaša sabiedrība un 
atkritumu pārzināšanas sektors var iegūt informāciju par apstiprināšanai pakļautu īpaši 
bīstamu ķimikāliju lietošanu.

Grozījums Nr. 39
65. panta 1. punkts

Kad ir nepieļaujams risks cilvēku veselībai, 
vai videi, kas rodas no vielu ražošanas, 
lietošanas vai laišanas tirgū, kas ir jāapspriež 
visas Kopienas līmenī, groza XVI Pielikumu 
saskaņā ar procedūru, kā norādīts 130. panta 
3. punktā, pieņemot jaunus ierobežojumus 
vai grozot pašreizējos ierobežojumus XVI 

Kad ir nepieļaujams risks videi vai cilvēku 
veselībai, ieskaitot vismazāk aizsargātos 
iedzīvotājus, kas rodas no vielu ražošanas, 
lietošanas vai laišanas tirgū, kas ir jāapspriež 
visas Kopienas līmenī, groza XVI Pielikumu 
saskaņā ar procedūru, kā norādīts 130. panta 
3. punktā, pieņemot jaunus ierobežojumus 
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Pielikumā, lai ražotu, lietotu vai laistu tirgū 
vielas atsevišķi, preparātos vai precēs, 
atbilstoši procedūrai, kas izklāstīta no 66. 
līdz 70. pantam..

vai grozot pašreizējos ierobežojumus XVI 
Pielikumā, lai ražotu, lietotu vai laistu tirgū 
vielas atsevišķi, preparātos vai precēs, 
atbilstoši procedūrai, kas izklāstīta no 66. 
līdz 70. pantam.

Pamatojums

Ierobežojumu pieņemšanā saskaņā ar REACH pilnībā jāietver risku izskatīšanu vismazāk 
aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 40
72. panta 1. punkta c) daļa

c) risku novērtēšanas komiteja, kas ir 
atbildīga par Aģentūras atzinuma 
sagatavošanu apstiprināšanas iesniegumiem, 
ierobežojumu priekšlikumiem un par 
jebkuru citu jautājumu, kas rodas no 
pašreizējās regulas darbības par riskiem 
cilvēku veselībai vai videi;

c) risku un alternatīvu novērtēšanas 
komiteja, kas ir atbildīga par aģentūras 
atzinuma sagatavošanu apstiprināšanas 
iesniegumiem, ierobežojumu 
priekšlikumiem, novērtē alternatīvu 
pieejamību un jebkuru citu jautājumu, kas 
rodas no pašreizējās regulas par riskiem 
cilvēku veselībai vai videi;

Pamatojums

Horizontāls grozījums – ja komitejas nosaukums un darbības sfēra ir mainīta, tas jāmaina 
visā tekstā. Šis grozījums pastiprina nodomu, ka lēmumu pieņemšana saskaņā ar
apstiprināšanas noteikumiem vienmēr ņem vērā drošāku alternatīvu pieejamību.

Grozījums Nr. 41
73. panta 2. punkta d) daļa

d) datubāzes(-u) izveidošana un uzturēšana, 
kas ietver informāciju par visām reģistrētām 
vielām, klasifikācijas un marķēšanas 
inventāru un saskaņotu klasifikācijas un 
marķēšanas sarakstu, padarot 116. panta 1. 
punktā norādīto nekonfidenciālo 
informāciju, kas ir datu bāzē(-s), publiski 
pieejamu internetā, un, padarot citu
nekonfidenciālu informāciju, kas ir 
datubāzēs, pieejamu pēc pieprasījuma;

d) datubāzes(-u) izveidošana un uzturēšana, 
kas ietver informāciju par visām reģistrētām 
vielām, klasifikācijas un marķēšanas 
inventāru un saskaņotu klasifikācijas un 
marķēšanas sarakstu, padarot 116. panta 1. 
punktā norādīto nekonfidenciālo 
informāciju, kas ir datu bāzē(-s), publiski 
pieejamu internetā 15 dienu laikā, un, 
padarot citu nekonfidenciālu informāciju,
kas ir datubāzēs, pieejamu saskaņā ar 115. 
panta 2. punktu;

Pamatojums

Laika līnija (publiskas) informācijas ievadīšanai datubāzē(s) ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
skaidrību. Tā jāizveido 15 darba dienās saskaņā ar Regulā 1049/2001 noteikto standarta 
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atbildes laiku. Jādod skaidra norāde procedūrai, kādā izsaka lūgumu, lai iegūtu informāciju 
vai nekonfidenciālu informāciju, kas nav iekļauta 116. panta 1. punkta sarakstā un netiek 
uzskatīta par konfidenciālu ar 116. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 42
73. panta 2. punkta e) daļa

e) padarot publiski pieejamu informāciju par 
vielām, kuras tiek vai tika novērtētas 90 
dienās pēc informācijas saņemšanas 
aģentūrā saskaņā ar 116. panta 1. punktu; 

e) padarot publiski pieejamu informāciju par 
vielām, kuras tiek vai tika novērtētas 15 
darba dienās pēc informācijas saņemšanas 
aģentūrā saskaņā ar 116. panta 1. punktu;

Pamatojums

73. panta 2. punkta e) apakšpunkts ievieš aģentūras pienākumu padarīt publiski pieejamu 
informāciju par vielu novērtējumu 90 dienu laikā. Tas nesaskan ar kritērijiem, kurus izvirzīja 
Orhūsas (Aarhus) Konvencija un Regula 1049/2001 atbildēšanai uz pieprasījumiem. Ja kāds 
aģentūrai lūgtu dokumentu, tad parasti viņiem būtu jāatbild 15 darba dienu laikā saskaņā ar 
Regulu 1049/2001.

Grozījums Nr. 43
115. panta 1. punkts

Pieeju nekonfidenciālai informācijai, kura 
iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
aģentūras rīcībā esošiem dokumentiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Aģentūra dara 
šādu informāciju pieejamu pēc pieprasījuma
saskaņā ar 73. panta 2. punkta d) 
apakšpunktu.

Pieeju informācijai, kas nav ierakstīta 116. 
panta sarakstā, kura iesniegta saskaņā ar šo 
regulu, piešķir aģentūras rīcībā esošiem 
dokumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001. 
Aģentūra dara šādu informāciju publiski 
pieejamu Internetā saskaņā ar 73. panta 2. 
punkta d) apakšpunktu.

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka 115. pants ir atbilstošs tikai “pelēkās zonas” informācijai, informācijai, 
kura nav īpaši uzskaitīta 116. pantā (vienmēr nekonfidenciāla vai vienmēr konfidenciāla). 
Kad pieeja ir piešķirta, tā jāpadara publiski pieejama tādā pašā veidā kā informācija, kura 
vienmēr ir nekonfidenciāla.

Grozījums Nr. 44
115. panta 2. punkts

Kad vien aģentūrai ir izteikts pieprasījums 
par pieeju dokumentiem saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001, aģentūra veic 
konsultācijas ar trešo pusi, kā paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 4. 
punktā saskaņā ar otro un trešo daļu.

Kad vien aģentūrai, kurai trešā puse ir 
lūgusi konfidencialitāti, ir izteikts 
pieprasījums par pieeju informācijai, kura 
nav uzskaitīta 116. pantā saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001, aģentūra veic 
konsultācijas ar trešo pusi, kā paredzēts 
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Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 4. 
punktā saskaņā ar otro un trešo daļu.

Aģentūra informē reģistrētāju, potenciālo 
reģistrētāju, sagataves materiālu lietotāju, 
pieprasījuma iesniedzēju vai citu šajā 
pieprasījumā ieinteresēto pusi. Ieinteresētā 
puse var iesniegt deklarāciju 30 dienu 
laikā, identificējot pieprasījumā iekļauto 
informāciju, kuru viņš uzskata par 
komerciāli viegli ietekmējamu un kuras 
atklāšana varētu viņam kaitēt komerciāli, 
un kuru viņš tāpēc vēlas saglabāt 
konfidenciālu visiem cilvēkiem, izņemot 
kompetentas iestādes, aģentūru un 
Komisiju. Viņš sniedz pamatojumu katrā 
gadījumā. 

Aģentūra informē reģistrētāju un, 
atbilstoši, potenciālo reģistrētāju, 
sagataves materiālu lietotāju, pieprasījuma 
iesniedzēju vai citu šajā pieprasījumā 
ieinteresēto pusi. 

Šādu deklarāciju izskata aģentūra, kura, 
balstoties uz pamatojumu, izlemj, vai 
pieņemt šo deklarāciju, pirms lēmuma, 
vai piešķirt pieprasījumam pieeju 
dokumentiem. Aģentūra informē 
ieinteresēto pusi, kura saskaņā ar 87., 88. 
un 89. pantu var iesniegt apelāciju valdei 
pret jebkuru aģentūras lēmumu nepieņemt 
deklarāciju 15 dienu laikā pēc tā lēmuma. 
Šādai apelācijai ir atliekošs efekts. 
Apelāciju valde izlemj par apelāciju 30 
dienu laikā.

15 darba dienu laikā no pieteikuma 
reģistrācijas aģentūra informē pieteikuma 
iesniedzēju, kā arī reģistrētāju, potenciālo 
reģistrētāju, sagataves materiālu lietotāju 
vai kādu citu pusi, kas ir ieinteresēta tās 
lēmumā, kuru visi var saskaņā ar 87., 88. 
un 89. pantu pārsūdzēt apelāciju valdei 
jebkuru lēmumu 15 dienu laikā no tā 
lēmuma pieņemšanas. Šādai apelācijai ir 
atliekošs efekts.

Pamatojums

Sākotnējā lēmuma laika līnijai jābūt atbilstošai Orhūsas (Aarhus) Konvencijai un Regulai 
1049/2001, kura prasa paziņot informāciju viena mēneša laikā. Tā arī atļauj visām pusēm 
pārsūdzēt visas puses, lai pārsūdzētu lēmumu, ieskaitot tos, kas atteica informāciju.

Terminus tekstā “komerciāli viegli ietekmējams” un “kura varētu kaitēt viņam komerciāli” 
neatzīst Orhūsas (Aarhus) Konvencija. Tikai kaitīguma iespējamība ir nepietiekama, lai 
mērķētu uz izņēmumu, kā norādīts Konvencijas 4. panta 4. punkta d) apakšpunktā. 

Aģentūrai jāņem vērā ne tikai reģistrētāja pamatojums, bet arī citu partneru viedokļi.

Grozījums Nr. 45
115. panta 3. punkts

Pieejamība nekonfidenciālai informācijai, 
kas ir iesniegta saskaņā ar šo Regulu, tiek 
piešķirta dokumentiem, kuri ir dalībvalstu 

Pieejamība informācijai, kura nav uzskaitīta 
116. pantā, kas ir iesniegta saskaņā ar šo 
Regulu, tiek piešķirta dokumentiem, kuri ir 
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kompetentu iestāžu rīcībā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/4/EK. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidota sistēma, ar kuru saskaņā jebkura 
ieinteresēta puse var apstrīdēt lēmumus ar 
atliekošu ietekmi, kuri ir pieņemti saistībā ar 
pieejamību dokumentiem.

dalībvalstu kompetentu iestāžu rīcībā 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/4/EK. Dalībvalstis 
nodrošina, lai tiktu izveidota sistēma, 
saskaņā ar kuru jebkura ieinteresēta puse var 
apstrīdēt lēmumus ar atliekošu ietekmi, kuri 
ir pieņemti saistībā ar pieejamību 
dokumentiem. Lēmums par apelāciju ir 
jāpieņem 30 dienu laikā.

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka 115. pants ir atbilstošs tikai “pelēkās zonas” informācijai, informācijai, 
kura nav īpaši uzskaitīta 116. pantā (vienmēr nekonfidenciāla vai vienmēr konfidenciāla). Ir 
jābūt laika ierobežojumam lēmumiem par apelācijām.

Grozījums Nr. 46
116. panta virsraksts

Konfidencialitāte Caurredzamība un konfidencialitāte

Pamatojums

Virsrakstam jāatspoguļo preces saturs proporcionālā veidā.

Grozījums Nr. 47
116. panta 1. punkts

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

a) vielas tirdzniecības nosaukums(-i);
b) nosaukums IUPAC preču sarakstā 
bīstamām vielām Direktīvas 67/548/EEK 
kontekstā;

c) ja piemērojams vielas nosaukums, kā 
dots Eiropas komercaprites ķīmisko vielu 
sarakstā (Einecs);
d) fizikāli ķīmiskie dati attiecībā uz vielu 
un uz ceļiem un vides nolemtību;
e) katra toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas 
pētījuma rezultāts;
f) jebkurš atvasināts bezietekmes līmenis 
(Dnel) vai paredzētā bezietekmes 
koncentrācija (Pnec), kas izveidots saskaņā 
ar I Pielikumu;

Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu: 

a) vielas tirdzniecības nosaukums(-i);
b) nosaukums IUPAC preču sarakstā 

vielām Direktīvas 67/548/EEK 
kontekstā;

c) ja piemērojams vielas nosaukums, kā 
dots Eiropas komercaprites ķīmisko 
vielu sarakstā (Einecs);

d) fizikāli ķīmiskie dati attiecībā uz 
vielu un uz ceļiem un vides 
nolemtību;

e) katra toksikoloģijas un 
ekotoksikoloģijas pētījuma rezultāts;

f) jebkurš atvasināts bezietekmes 
līmenis (Dnel) vai paredzētā 
bezietekmes koncentrācija (Pnec), 
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g) ja tas ir būtiski klasifikācijai un 
marķēšanai, vielas tīrības pakāpe un 
piemaisījumu un/vai piedevu identitāte, kuri 
ir pazīstami kā bīstami;
(h) ieteikumi drošai lietošanai, kuri izstrādāti 
saskaņā ar IV Pielikuma 4. iedaļu;

kas izveidots saskaņā ar I Pielikumu;

g) Ja tas ir būtiski klasifikācijai un 
marķēšanai, vielas tīrības pakāpe un 
piemaisījumu un/vai piedevu 
identitāti, kuri ir pazīstami kā 
bīstami;

h) ieteikumi drošai lietošanai, kuri 
izstrādāti saskaņā ar IV Pielikuma 4. 
iedaļu;

i) informācija, kas ietverta datu drošības 
sarakstā, izņemot sabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu, vai kur informācija tiek 
uzskatīta par konfidenciālu, pielietojot 2. 
punktu;

i) informācija, kas ietverta datu drošības 
sarakstā, izņemot sabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu, vai kur informācija tiek 
uzskatīta par konfidenciālu, pielietojot 2. 
punktu;

j) analītiskas metodes, ja tiek prasītas 
saskaņā ar VII un VIII Pielikumu, kas 
padara iespējamu atklāt bīstamu vielu, kad tā 
tiek izvadīta vidē, kā arī noteikt tiešu 
iedarbību uz cilvēku;
k) faktu, ka izmēģinājumi ir notikuši ar 
dzīvniekiem mugurkaulniekiem.

j) analītiskas metodes, ja tiek prasītas 
saskaņā ar VII un VIII Pielikumu, kas 
padara iespējamu atklāt bīstamu vielu, kad tā 
tiek izvadīta vidē, kā arī noteikt tiešu 
iedarbību uz cilvēku;
k) faktu, ka izmēģinājumi ir notikuši ar 
dzīvniekiem mugurkaulniekiem. 

ka) reģistrētāja vārds;
kb) vielas ķīmiskā struktūra(s);
kc) vielas tonnāžas josla; 
kd) vielas kopums ES tirgū, pamatojoties uz 
apjoma klasēm;
kd) lietošanas kategorijas;
ke) preparātu sastāvdaļu saraksts;
kf) ķimikāliju drošības ziņojums.

Pamatojums

Saraksts informācijai, kas nekad nav konfidenciāla, ir pārāk ierobežots. Nav nekāda iemesla 
konfidenciālam reģistrētāja vārdam, informācijai par tonnāžu vai lietojuma kategorijām. Šī 
informācija atbilst vides aizsardzībai, un tā jāatklāj saskaņā ar Orhūsas konvenciju. 
Reģistrētāja vārdam ir jānoņem jebkādas barjeras datu bāzes koplietošanā un uzraudzībā, un 
jādod iespēja sabiedrībai redzēt, kas ir atbildīgs par īpašas ķimikālijas ražošanu vai 
importēšanu. Noklusēt reģistrētāja vārdu būtu pretēji priekšstatam par caurspīdīgu, veselīgu 
un nepiekukuļojamu sistēmu.

Grozījums Nr. 48
116. panta 2. punkta a) daļa
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a) informāciju par preparāta pilnu sastāvu; a) kvantitatīvā informācija par preparāta 
pilnu sastāvu;

Pamatojums

Publiska informācija par preparātu pilnu sastāvu. Tāpēc konfidencialitāte ir jāierobežo līdz 
kvantitatīvai informācijai.

Grozījums Nr. 49
I pielikuma 0,5 daļas 4. punkts

Ja 1. līdz 4. soļa rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 
bīstamu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
vai Direktīvu 1999/45/EK vai ir novērtēta kā 
PBT vai vPvB, ķimikāliju drošības 
novērtējums arī apskata šādus soļus:

Ja 1. līdz 4. soļa rezultātā ražotājs vai 
importētājs secina, ka viela vai preparāts 
atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 
bīstamu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
vai Direktīvu 1999/45/EK vai ir novērtēta kā 
PBT vai vPvB, vai ir kāds cits pamatots 
iemesls bažām, ķimikāliju drošības 
novērtējums arī apskata šādus soļus:

Pamatojums

Nav saprātīgi automātiski novērst vielu iedarbības vērtējumu un riska raksturojumu, ja tās 
nav klasificētas kā bīstamas, vai tās, kuras nav PBT/vPvB. Piemēram, liela apjoma vielas, 
kuras lieto lokāli lielākos daudzumos, var negatīvi ietekmēt vietējo vidi, pat ja viela neatbilst 
apkārtējās vides klasifikācijas prasībām.

Grozījums Nr. 50
I Pielikuma 1.4.1. daļa

1.4.1. Pamatojoties uz 1. līdz. 3. soļa 
rezultātiem, vielai izveido Atvasinātu 
beziedarbības līmeni(-ņus), kas atspoguļo 
iedarbības iespējamo(-s) ceļu(-s), ilgumu un 
biežumu. Ja to attaisno, iedarbības 
scenārijs(-i), viena vienīga DNEL var būt 
pietiekama. Taču, ņemot vērā Ķimikāliju 
Drošības ziņojuma 5. iedaļā pieejamos datus 
un iedarbības scenāriju(-s), var būt vajadzīgs 
identificēt dažādas DNEL katrai attiecīgai 
cilvēku populācijai (piemēram, 
strādniekiem, patērētājiem un cilvēkiem, kas 
ir pakļauti iedarbībai netīši caur vidi) un, 
iespējams, noteiktai apakšpopulācijai 
(piemēram, bērni, grūtnieces) un dažādiem 
iedarbības ceļiem. Pilnu pamatojumu dod, 
detalizēti norādot arī iedarbības ceļu (caur 
muti, caur ādu, ieelpojot) un vielas 

1.4.1. Pamatojoties uz 1. līdz. 3. soļa 
rezultātiem, vielai izveido Atvasinātu 
beziedarbības līmeni(-ņus), kas atspoguļo 
iedarbības iespējamo(-s) ceļu(s), ilgumu un 
biežumu. Ja to attaisno, iedarbības 
scenārijs(-i), viena vienīga DNEL var būt 
pietiekoša. Taču, ņemot vērā Ķimikāliju 
Drošības ziņojuma 5. iedaļā pieejamos datus 
un iedarbības scenāriju(-s), var būt vajadzīgs 
identificēt dažādas DNEL katrai attiecīgai 
cilvēku populācijai (piemēram, 
strādniekiem, patērētājiem un cilvēkiem, kas 
ir pakļauti iedarbībai netīši caur vidi) un 
vismazāk aizsargātiem iedzīvotājiem un 
dažādiem iedarbības ceļiem. Pilnu 
pamatojumu dod, detalizēti norādot arī 
lietoto datu izvēli, iedarbības ceļu (caur 
muti, caur ādu, ieelpojot) un vielas 
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iedarbības ilgumu un biežumu, kurai ir 
derīgs DNEL. Ja šķiet, ka gadīsies vairāk 
nekā viens iedarbības ceļš, tad izveido 
DNEL katram iedarbības ceļam no visiem 
kombinētiem ceļiem. Izveidojot DNEL, 
jāņem vērā arī šādi faktori:

iedarbības ilgumu un biežumu, kurai ir 
derīgs DNEL. Ja šķiet, ka gadīsies vairāk 
nekā viens iedarbības ceļš, tad izveido 
DNEL katram iedarbības ceļam un visu 
kombinēto ceļu iedarbībai. Izveidojot 
DNEL, jāņem vērā arī šādi faktori:

i) nenoteiktības rašanās citu faktoru vidū 
no mainīguma eksperimentālajos datos un 
no vienas sugas un starpsugu variācijām;

i) nenoteiktības rašanās citu faktoru vidū 
no mainīguma eksperimentālajos datos un 
no vienas sugas un starpsugu variācijām; 

ii) ietekmes būtība un smagums; ii) ietekmes būtība un smagums;
iii) cilvēku populācija, uz kuru attiecas 
kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija par 
iedarbību.

iii) cilvēku populācija, uz kuru attiecas 
kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija par 
iedarbību.

iv) īpaši vismazāk aizsargāto iedzīvotāju 
slimībuzņēmīgumi;
v) jebkura norāde par nestandarta 
ietekmi, īpaši, kur paliek nezināms vai 
nepietiekami raksturots darbības režīms; 
vi) iespējama blakusiedarbība uz citām 
ķimikālijām;

Pamatojums

Eiropas Parlaments uzskatīja, ka ‘bērnu veselības aizsardzība pret ar vidi saistītām slimībām 
ir būtisks ieguldījums ar domu nodrošināt atbilstošu cilvēku un ekonomikas attīstību’ 
(Paulsen ziņojums par Eiropas vides un veselības stratēģiju) un lūdza īpašus ierobežojumus 
ķimikālijām paaugstināta riska iedzīvotāju daļām (Ries ziņojums par Eiropas vides un 
veselības rīcības plānu). REACH vienmēr jāņem vērā visneaizsargātākie iedzīvotāji.


