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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ķīmisko vielu un 
produktu reģistrēšanu, izvērtēšanas, atļauju izsniegšanu un ierobežošanu (REACH), kas 
nosaka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izveidi un groza Direktīvu 1999/45/EK un 
Regulu (EK) No…/… par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} 

(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2003) 
0644)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir 
iesniegusi priekšlikumu (C5-0530/2003),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un patērētāju politikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārā komitejas, Juridiskās komitejas un Iekšējā 
tirgus komitejas, Rūpniecības, pētniecības, ārējās tirdzniecības un enerģētikas komitejas, 
un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas viedokļus (A5-0000/2003),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikumu saskaņā ar grozījumiem;

2. Aicina Komisiju nodot šo lietu Parlamentam atkārtoti, ja tā paredzējusi to būtiski grozīt 
vai aizvietot ar citu tekstu;

3. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosināts teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

1. grozījums 
3. a apsvērums (jauns)

3.a) Saskaņā ar 2002. gada 4. septembra 
Johanesburgā pasaules sammitā pieņemto 
ilgtspējīgās attīstības rīcības plānu, līdz 
2020.gadam ķīmiskās vielas jāsāk ražot 
cilvēka veselībai un videi nekaitīgā veidā. 

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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Pamatojums

Jānorāda, ka mērķis ar laiku ražot un lietot tikai tādas ķīmiskās vielas, kas nav kaitīgas 
cilvēka veselībai un videi ir saistība, kura jāuzņemas ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī visai 
pasaulei kopumā.

2. grozījums 
7. apsvērums

7) Nozīmīgs jaunās sistēmas mērķis, ko 
ievieš ar šo regulu, ir veicināt bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk bīstamām 
vielām vai tehnoloģijām gadījumos, kad 
pieejamas piemērotas alternatīvas. Šī 
regula neietekmē direktīvu par darba 
aizsardzību ieviešanu, it īpaši 1990. gada 
28. jūnija Padomes Direktīvas 90/394/EEK 
par strādājošo aizsardzību pret saskarsmes 
risku ar koncerogēnām vielām darba vietā 
(sestā individuālā direktīva Direktīvas 
89/391/EEK 16. panta 1. punkta ietvaros), 
kurā ir prasība darba devējiem likvidēt 
bīstamās vielas, ja tas tehnoloģiski ir 
iespējams, vai arī aizstāt bīstamās vielas ar 
mazāk bīstamām.

7) Nozīmīgs jaunās sistēmas mērķis, ko 
ievieš ar šo regulu, ir nodrošināt, ka 
bīstamās vielas aizstāj ar mazāk bīstamām 
vielām vai tehnoloģijām gadījumos, kad 
pieejamas piemērotas alternatīvas. Šī 
regula neietekmē direktīvu par darba 
aizsardzību ieviešanu, it īpaši 1990. gada 
28. jūnija Padomes Direktīvas 90/394/EEK 
par strādājošo aizsardzību pret saskarsmes 
risku ar koncerogēnām vielām darba vietā 
(sestā individuālā direktīva Direktīvas 
89/391/EEK 16. panta 1. punkta ietvaros), 
kurā ir prasība darba devējiem likvidēt 
bīstamās vielas, ja tas tehnoloģiski ir 
iespējams, vai arī aizstāt bīstamās vielas ar 
mazāk bīstamām. Šajā kontekstā 
dalībvalstīm ir pilnvaras izvirzīt augstākus 
drošības standartus valsts līmenī tur, kur 
tās uzskata par vajadzīgu.

Pamatojums

Galvenais mērķis ir aizstāt bīstamas vielas ar citām, mazāk bīstamām.

Šis ir nozīmīgs EK 137. panta (strādājošo aizsardzības likumdošanas tiesiskais pamats) 
rezultāts.

3. grozījums 
8. a apsvērums (jauns)

8.a) Vielas pamatformas vai kā preparāta 
vai izstrādājuma sastāvdaļas ražotājiem, 
importētājiem un lietotājiem ir prasīts 
ražot, importēt vai lietot šo vielu (vai laist 
pārdošanā) tādā veidā, lai nenodarītu 
kaitējumu cilvēka veselībai vai videi.
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Pamatojums

Šis grozījums ievieš pienākuma ievērot aizsardzības pasākumus vispārējo principu. Tā kā 
Regula par ķīmisko vielu un produktu reģistrēšanu, izvērtēšanas, atļauju izsniegšanu un 
ierobežošanu (turpmāk – REACH) neiekļauj visus ķīmisko vielu pielietošanas veidus, no 
cilvēka veselības un apkārtējās vides aizsardzības viedokļa ir svarīgi ieviest vispārējo 
pienākumu ievērot aizsardzības pasākumus, ražojot vai lietojot attiecīgās vielas. Šāds 
princips vienīgi apkopotu izvēles saistības, ko šī nozare veicina (piem.. Programma par 
aizsardzības pasākumu ievērošanas atbildību).

4.grozījums
12. apsvērums

12) Atļaujas izsniegšanas noteikumi 
nodrošina, ka atļaujas laist pārdošanā vai 
lietot vielas ar augstu bīstamības pakāpi 
izsniedz Komisija, ja riski, kas rodas, 
lietojot šo vielu, ir adekvāti kontrolēti vai 
to lietošanu var attaisnot ar sabiedriski 
ekonomiskiem m iemesliem.

12) Atļaujas izsniegšanas noteikumi 
nodrošina, ka atļaujas laist pārdošanā vai 
lietot vielas ar augstu bīstamības pakāpi uz 
ierobežotu laiku izsniedz Komisija, ja nav 
piemērotas alternatīvas vielas vai 
tehnoloģijas, ja šādu vielu lietošanu var 
attaisnot ar sabiedriski ekonomiskiem 
iemesliem, un ja riski, kas rodas, lietojot 
šo vielu, ir adekvāti kontrolēti.

Pamatojums

Ir svarīgi aizstāšanas principu saistīt ar atļaujas izsniegšanu..

5.grozījums 
16. apsvērums

16) Pieredze rāda, ka prasīt dalībvalstīm 
novērtēt riska iespējamību visām 
ķīmiskajām vielām. Tādēļ, pirmkārt, 
atbildība par to jāuzņemas uzņēmumiem, 
kuri ražo vai importē šīs vielas, taču tikai 
tad, ja daudzums pārsniedz noteiktu 
apjomu, lai tie spētu veikt attiecīgos 
pienākumus. Šiem uzņēmumiem jāpieņem 
nepieciešamās riska pārvaldības normas 
saskaņā ar vielu saistīto risku 
novērtējumiem.

16) Pieredze rāda, ka prasīt dalībvalstīm 
novērtēt riska iespējamību visām 
ķīmiskajām vielām. Tādēļ, pirmkārt, 
atbildība par to jāuzņemas uzņēmumiem, 
kuri ražo vai importē šīs vielas, taču tikai 
tad, ja daudzums pārsniedz noteiktu 
apjomu, lai tie spētu veikt attiecīgos 
pienākumus. Šiem uzņēmumiem jāpieņem 
nepieciešamās riska pārvaldības normas 
saskaņā ar vielu saistīto risku 
novērtējumiem. Tas iekļauj pienākumu 
atbilstošā un pārredzamā veidā aprakstīt, 
dokumentēt un ziņot par riskiem, kas 
rodas ražojot, lietojot vai tirgojot šādas 
vielas. Ražotājiem un lietotājiem 
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ražošanai un lietošanai jāizvēlas drošākās 
no pieejamajām vielām.

Pamatojums

Tas ievieš “pārraudzības pienākuma” principu.

6.grozījums 
24. apsvērums

24) Prasībām uzkrāt informāciju par 
attiecīgajām jābūt saistītām ar vielu 
ražošanas vai importēšanas apjomiem, jo 
tās norāda uz iespējamo cilvēka un vides 
saskari ar vielām, un tām jābūt detalizēti 
aprakstītām.

24) Prasībām uzkrāt informāciju par 
attiecīgajām jābūt saistītām ar vielu 
ražošanas vai importēšanas apjomiem, jo 
tās norāda uz iespējamo cilvēka un vides 
saskari ar vielām, un tām jābūt detalizēti 
aprakstītām. Komisija šo kritēriju var 
pārskatīt un to iespējams varētu 
pārstrādāt vai iekļaut citā kvalitātes 
kritērijā, kā, piemēram, īpašs risks, 
lietošana un saskare.

Pamatojums

Tas dod Komisijai iespēju pārskatīt prioritātes kritērijus vielu reģistrācijā.

7.grozījums 
34. apsvērums

34) Vajadzīgs līdz minimumam samazināt 
mugurkaulnieku izmantošanu 
eksperimentālos nolūkos, saskaņā ar 
Direktīvas 86/609/EEK noteikumiem; ja 
iespējams, jāizvairās no dzīvnieku 
izmantošanas, pārejot pie alternatīvām 
metodēm, kas apstiprinātas Eiropas 
Alternatīvo testēšanas metožu validēšanas 
centrā vai citās starptautiskās organizācijās.

34) Vajadzīgs līdz minimumam samazināt 
mugurkaulnieku izmantošanu 
eksperimentālos nolūkos, saskaņā ar 
Direktīvas 86/609/EEK noteikumiem; ja 
iespējams, jāizvairās no dzīvnieku 
izmantošanas, pārejot pie alternatīvām 
metodēm, kas apstiprinātas Eiropas 
Alternatīvo testēšanas metožu validēšanas 
centrā vai citās starptautiskās organizācijās. 
Informācijas, kas attiecas uz 
mugurkaulnieku izmantošanu 
eksperimentos, un citas informācijas, kas 
varētu palīdzēt izvairīties no dzīvnieku 
izmantošanas eksperimentiem, kopīgai 
lietošanai un iesniegšanai šajā nolūkā 
jābūt obligātai.
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Pamatojums

Tas norāda, ka jādalās ar visu informāciju, kas varētu noderēt, lai izvairītos no dzīvnieku 
izmantošanas eksperimentos.

8.grozījums
34. a apsvērums (jauns)

34.a) Labāka resursu koordinācija 
Kopienas līmenī vairos zinātnisko 
kompetenci, kas ir neaizstājama, attīstot 
alternatīvu testēšanai uz 
mugurkaulniekiem. Tāpēc ir svarīgi, lai 
Kopiena turpinātu un pastiprinātu 
centienus veikt nepieciešamos pasākumus 
jaunu testēšanas metožu bez dzīvnieku 
izmantošanas veicināšanai un attīstībai, it 
īpaši saistībā ar Sesto Ietvaraprogrammu 
zinātnē un tehnoloģiju attīstībā.

Pamatojums

Tas atgādina par Kopienas pienākumu veicināt alternatīvas dzīvnieku testēšanas metodes, 
kuras jau ieviestas ar Direktīvu 2003/15/EK par kosmētiku.

9.grozījums
41. a apsvērums (jauns)

41.a) Piemērotas, saistītas, uz risku 
balstītas saziņas sistēmas attīstīšana 
nodrošinās patērētājus ar informāciju un 
padomiem, kas ir vajadzīgi, lai drošā un 
efektīvā veidā pārvaldītu riskus, kuri 
rodas, izmantojot produktus, kas satur 
ķīmiskās vielas. Jāapsver arī iespēja 
nodrošināt papildu informāciju, 
izmantojot interneta mājas lapas un 
izglītojošas kampaņas, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesības iegūt informāciju par 
produktiem, kurus tie lieto. Tas 
paaugstinās ķīmisko vielu un produktu 
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lietošanas drošību un atgriezīs patērētājos 
pārliecību attiecībā uz produktu lietošanu, 
kas satur šīs vielas.

Pamatojums

Lai uzlabotu patērētāju pārliecību, informācijas sistēmas attīstība ir būtiska,.

10.grozījums 
49. apsvērums

49) aģentūrai jābūt pilnvarām pieprasīt no 
ražotājiem, importētājiem un lietotājiem 
informāciju par vielām, kas rada risku 
veselībai vai videi, ja šīs vielas atrodas 
apgrozībā lielos daudzumos, pamatojoties 
uz dalībvalsts veikto novērtējumu. Šādā 
nolūkā dalībvalstīm jāplāno un jānodrošina 
resursi ar attīstības plāniem. Ja rodas 
aizdomas par apstiprināšanai virzītās vielas 
lietojumu saistībā ar izolētiem 
starpproduktiem, dalībvalstīm jāļauj 
pieprasīt papildu informāciju, ja tam ir 
pamatojums.

49) aģentūrai jābūt pilnvarām pieprasīt no 
ražotājiem, importētājiem un lietotājiem 
informāciju par vielām, kas rada risku 
veselībai vai videi, ja šīs vielas atrodas 
apgrozībā lielos daudzumos, pamatojoties 
uz dalībvalsts veikto novērtējumu. Šādā
nolūkā dalībvalstīm jāplāno un jānodrošina 
resursi ar attīstības plāniem, kurus sastāda, 
pamatojoties uz novērtēšanai prioritāro 
vielu sarakstu (ko sastāda aģentūra). Ja 
rodas aizdomas par apstiprināšanai virzītās 
vielas lietojumu saistībā ar izolētiem 
starpproduktiem, dalībvalstīm jāļauj 
pieprasīt papildu informāciju, ja tam ir 
pamatojums.

Pamatojums

aģentūra atbild par to vielu sarakstu, kas dalībvalstīm novērtēšanas procedūrā ir jāapskata 
kā prioritātes.

11.grozījums 
50. apsvērums

50) Kopējā vienošanās starp dalībvalsts 
iestādēm par lēmumu projektiem
nodrošina pamatu efektīvai sistēmai, kura 
ievēro aizvietošanas principu apkalpojot 
iekšējo tirgu. Ja viena vai vairākas 
dalībvalstis vai arī aģentūra nepiekrīt

50) Vienbalsīga vienošanās dalībvalsts 
aģentūras komitejā par lēmuma projektu
nodrošina pamatu efektīvai sistēmai, kura 
ievēro aizvietošanas principu, apkalpojot 
iekšējo tirgu. Ja aģentūra nepiekrīt lēmuma 
projektam, tas pakļaujas centralizētai 
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lēmuma projektam, tam piemēro 
centralizētu procedūru. aģentūrai jāpieņem 
lēmumi, kas balstās uz šīs procedūras 
piemērošanu.

procedūrai. aģentūrai jāpieņem lēmumi, 
kuri balstās uz šo procedūru slēdzieniem.

Pamatojums

Saistās ar 49. apsvēruma grozījumu.

12.grozījums
52. apsvērums

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēka veselības un vides aizsardzības 
līmeni, pret vielām ar bīstamām īpašībām 
jāizturas uzmanīgi, kas nozīmē, ka 
uzņēmumam, kas lieto šādas vielas 
jāpierāda atļaujas izdevējai iestādei, ka 
riski ir pienācīgi kontrolēti. Ja tā nav, 
lietošanu tomēr var apstiprināt, ja 
uzņēmums pierāda, ka sabiedrības 
ieguvums ir lielāks par šo vielu lietošanas 
risku un, ka nav piemērotu alternatīvu 
vielai vai tehnoloģijām. Tādā gadījumā 
atļauju izsniedzēja iestāde uz uzņēmuma 
iesnieguma pamata ar apstiprināšanas 
procedūru apliecina, ka šīs prasības ir 
apmierinātas. Tā kā apstiprināšanai 
jānodrošina augsts drošības līmenis iekšējā 
tirgū, ir vajadzīgs, lai Komisija pildītu 
atļauju izsniedzējas iestādes funkcijas.

52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēka veselības un vides aizsardzības 
līmeni, pret vielām ar bīstamām īpašībām 
jāizturas uzmanīgi, kas nozīmē, ka 
uzņēmumam, kas lieto šādas vielas 
jāpierāda atļaujas izdevējai iestādei, ka nav 
piemērotu alternatīvu vielām vai 
tehnoloģijām, un ka sabiedrības ieguvums 
ir lielāks par šo vielu lietošanas risku, kā 
arī to, ka lietošanas riski ir attiecīgi 
kontrolēti. Tādā gadījumā atļauju 
izsniedzēja iestāde uz uzņēmuma 
iesnieguma pamata ar apstiprināšanas 
procedūru apliecina, ka šīs prasības ir 
apmierinātas. Tā kā apstiprināšanai 
jānodrošina augsts drošības līmenis iekšējā 
tirgū, ir vajadzīgs, lai Komisija pildītu 
atļauju izsniedzējas iestādes funkcijas.

Pamatojums

Galvenajam apstiprināšanas procedūras mērķim jābūt augsta riska vielu aizstāšanai ar 
citām, drošākām. Tikai tajos gadījumos, kad šāda aizvietošana ir neiespējama, jāņem vērā 
sabiedriski ekonomiskie ieguvumi. Vielas “atbilstoša kontrole” ir sekundāras nozīmes 
kritērijs, salīdzinot ar atļaujas izsniegšanu.

13.grozījums 
55. apsvērums
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55) aģentūrai apstiprināšanas procedūrā
jāsniedz padomi vielu apstiprināšanas 
prioritāšu izvirzīšanā, lai nodrošinātu, ka 
lēmumos atspoguļojas gan sabiedrības 
vajadzības, gan zinātniskie pētījumi un 
attīstība.

55) aģentūrai jāizstrādā apstiprināšanas 
procedūrā vielu apstiprināšanas prioritāšu 
izvirzīšanā, lai nodrošinātu, ka lēmumos 
atspoguļojas gan sabiedrības vajadzības, 
gan zinātniskie pētījumi un attīstība.

Pamatojums

aģentūra ir atbildīga par prioritāšu saraksta izveidi, ko novērtē  dalībvalstis.

14.grozījums 
71. apsvērums

71) Efektivitātes nolūkos aģentūras 
sekretariātam jāveic nozīmīgi tehniski 
administratīvi un zinātniski uzdevumi bez 
dalībvalstu zinātnisko un tehnisko resursu 
izmantošanas; izpilddirektoram patstāvīgi 
jānodrošina efektīva aģentūras uzdevumu 
izpilde. Lai nodrošinātu aģentūras 
uzdevumu izpildi, tās Valdi nepieciešams 
veidot, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
kompetenci un plaša mēroga pieredzi 
ķīmiskas drošības un ķīmisko vielu 
pārraudzības jomā.

71) Efektivitātes nolūkos aģentūras 
darbiniekiem jāveic nozīmīgi tehniski 
administratīvi un zinātniski uzdevumi bez 
dalībvalstu zinātnisko un tehnisko resursu 
izmantošanas; izpilddirektoram patstāvīgi 
jānodrošina efektīva aģentūras uzdevumu 
izpilde. Lai nodrošinātu aģentūras 
uzdevumu izpildi, tās Valdi nepieciešams 
veidot, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
kompetenci un plaša mēroga pieredzi 
ķīmiskas drošības un ķīmisko vielu 
pārraudzības jomā.

Pamatojums

Izņemts liekais teksts.

15.grozījums 
91. a apsvērums (jauns)

91.a) Komisijai jāapsver Eiropas 
kvalitātes zīmes izveides iespēju, lai izceltu 
izstrādājumus, kuri katrā ražošanas 
procesa fāzē ražoti saskaņā ar šīs regulas 
izvirzītajām prasībām. 



PR\557575LV.doc 13/64 PE 353.529v02-00

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Izstrādājuma marķēšana dotu iespēju atpazīt un atbalstīt tās ražošanā iesaistītās puses, 
kuras ir izpildījušas šajā regulā izvirzītās prasības.

16.grozījums 
100. apsvērums

100) Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz 
jauno sistēmu, šīs regulas noteikumus 
jāievieš pakāpeniski; turklāt pakāpeniska 
noteikumu stāšanās spēkā dotu iespēju 
visām iesaistītajām pusēm, iestādēm, 
uzņēmumiem, kā arī akcionāriem laikus 
koncentrēt resursus jauno pienākumu 
pildīšanai.

100) Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz 
jauno sistēmu, šīs regulas noteikumus 
jāievieš pakāpeniski; turklāt pakāpeniska 
noteikumu stāšanās spēkā dotu iespēju 
visām iesaistītajām pusēm, iestādēm, 
uzņēmumiem, kā arī akcionāriem laikus 
koncentrēt resursus jauno pienākumu 
pildīšanai, ieskaitot brīvprātīgo Komisijas 
koordinēto nolīgumu starp rūpniekiem un 
citām ieinteresētajām pusēm noslēgšanu.

Pamatojums

Brīvprātīgo nolīgumu noslēgšana ir paredzēta kā iekļaušanās veids šajos normatīvajos aktos.

17.grozījums 
1. pants, 3. punkts, 1. a apakšpunkts (jauns)

Tas iekļauj pienākumu atbilstošā un 
pārredzamā veidā aprakstīt, dokumentēt 
un ziņot par riskiem, kas rodas ražojot, 
lietojot vai tirgojot šādas vielas. 
Ražotājiem un lietotājiem ražošanai un 
lietošanai jāizvēlas drošākās no 
pieejamajām vielām.

Pamatojums

Tas ievieš “pārraudzības pienākuma” principu.



PE 353.529v02-00 14/64 PR\557575LV.doc

LV                      Ārējais tulkojums

18.grozījums 
4. pants, 1. punkts, (e) a (jauns)

e.a) kā kosmētikas produktu, kas ietilpst 
Padomes Direktīvā 76/768/EEK1

sastāvdaļas
1 OV L 262, 27.9.1976, 169. lpp..

Pamatojums

Kosmētikas produkti un to sastāvdaļas ir ietverti Direktīvā 76/768/EEK. Direktīvas 
2003/15/EK1 pants 4a, kas groza 1976. gada direktīvu, aizliedz kosmētisko sastāvdaļu 
testēšanu uz dzīvniekiem pēc 2009. gada 11. marta un ierobežo uz dzīvniekiem testēto 
kosmētikas produktu tirdzniecību. Tā kā kosmētikas sastāvdaļu testēšana ir ietverta noteiktā 
direktīvā, vielas, kuras ir lietotas kā kosmētikas produktu sastāvdaļas, jāatbrīvo no šīs 
regulas nosacījumiem.

19.grozījums 
6. b pants (jauns)

6. b Pants 
Eiropas kvalitātes zīme
Līdz …. * Komisijai Eiropas Parlamentam 
un Padomei jāsniedz ziņojums un 
atbilstošs juridisks priekšlikums par 
Eiropas kvalitātes zīmi, kas izveidota un 
reklamē izstrādājumus, kuru katra 
ražošanas procesa fāze atbilst šīs regulas 
prasībām.
* Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Pamatojums

Produktu, kuri gatavoti saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem, marķēšana ar īpašu zīmi 
padarītu iespējamu ražošanā iesaistīto pušu identifikāciju un atbalstīšanu.

  
1 OV L 66, 11.3.2003, 26. lpp.
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20.grozījums 
9. pants, a, v punkts

v) drošas lietošanas pamācība, kā norādīts 
IV pielikuma 5. iedaļā;

v), drošas lietošanas pamācība, kā norādīts 
IV pielikuma 5. iedaļā, kas ietver norādes
reģistrētājam par neieteicamiem 
lietošanas veidiem;

Pamatojums

Tas nodrošina, ka ražotāji skaidri norāda lietotājiem vai pastāv vielas lietošanas veidi, kuri 
nav ieteicami.

21.grozījums 
9. pants, 1. a apakšpunkts (jauns)

Iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas laikā 
var izvēlēties saskaņā ar a) un b) punktu 
nosacījumiem, ka informācija, kura 
nepieciešama reģistrācijai un specifiski 
izstrādāti dokumenti vai to daļas tiktu 
lietotas konfidenciāli. Pieteikuma 
iesniedzējam jānorāda iemesli šādai 
prasībai. Iestādei, kas saņem šo 
informāciju, jālemj, kurām ziņām ir 
jāpaliek konfidenciālām.

Pamatojums

Tas atkārtoti ievieš esošo normatīvo aktu(Regula 793/93/EEK un Direktīva 92/32/EEK) 
nosacījumu nozarei pamatot konfidencialitātes prasību.

22.grozījums 
12. pants, 2. punkts, 1. a apakšpunkts (jauns)

Šīs metodes tiek regulāri pārskatītas un 
uzlabotas ar mērķi samazināt 
eksperimentus uz mugurkaulniekiem un 
iesaistīto dzīvnieku skaitu.
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Pamatojums

To metožu pārskatīšana un uzlabošana, kuras patreiz ir ietvertas X pielikumā, dos iespēju 
samazināt eksperimentu skaitu ar dzīvniekiem; tādēļ šis darbs jāveic regulāri.

23.grozījums 
13. pants, 7. a un 7. b punkti (jauns)

7.a) Vielu vai preparātu ražotājam vai 
importētājam, kurš piegādā šādu vielu vai 
preparātu lietotājam, pēc lietotāja 
pieprasījuma, ja to var prasīt, jāsniedz 
informācija, kas ir nepieciešama vielas 
vai preparāta efektu uz cilvēka veselību 
vai vidi novērtēšanai, saistībā ar darbību 
veikšanu, kuras lietotājs norāda savā 
pieprasījumā.
7.b) Vielu vai preparātu lietotājam, pēc 
piegādātāja pieprasījuma, ja to var prasīt, 
jāsniedz informācija, lai piegādātājs 
varētu novērtēt vielas vai preparāta 
iedarbību uz cilvēka veselību vai vidi, 
sakarā ar darbību veikšanu ar vielu vai 
preparātu, kuras veic lietotājs.

Pamatojums

Komunikāciju starp ražošanas ķēdes locekļiem nedrīkst ierobežot līdz informācijas apmaiņai, 
kura domāta lai vienkārši izpildītu direktīvas prasības. Visā piegādes ķēdē jābūt atbildībai 
par savstarpējo mijiedarbību un komunikāciju starp piegādātājiem un lietotājiem.

24.grozījums
19. pants 1. punkts, trešais apakšpunkts 

Pakāpeniskas vielu ieviešanas reģistrācijas 
gadījumā, vielas, kuras reģistrācijai 
iesniegtas 2 mēnešus pirms 21. pantā 
noteiktā beigu termiņa, pamatojoties uz 18. 
panta 2. punktu, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs 3 mēnešus kopš šī beigu 

Pakāpeniskas vielu ieviešanas reģistrācijas 
gadījumā, vielas, kuras reģistrācijai 
iesniegtas 2 mēnešus pirms 21. pantā 
noteiktā beigu termiņa, pamatojoties uz 18. 
panta 2. punktu, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs 3 mēnešus kopš šī beigu 
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termiņa vai arī līdz brīdim, kad aģentūra 
noraida pieteikumu, atkarībā no tā, kurš no 
tiem pienāk ātrāk, var turpināt vielas 
ražošanu vai ievešanu.

termiņa vai arī līdz jebkādam aģentūras 
noraidījumam, atkarībā no tā, kurš no tiem 
pienāk ātrāk, var turpināt vielas ražošanu 
vai ievešanu. 

Pamatojums

Padara skaidrāku vārdu lietošanu.

25.grozījums 
21. pants, 1, a punkts

a) pakāpeniskas ieviešanas gadījumā 
vielas, kas ir klasificētas kā 1. vai 2. 
kategorijas kancerogēni, mutagēni vai 
toksiski reproduktīvajai sistēmai un tiek 
ražotas Kopienā vai importētas apjomos, 
kuri sasniedz vismaz 1 tonnu gadā uz 
ražotāju vai importētāju, saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, vismaz vienu reizi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā; 

a) pakāpeniskas ieviešanas gadījumā 
vielas, kas ir klasificētas kā 1. vai 2. 
kategorijas kancerogēni, mutagēni vai 
toksiski reproduktīvajai sistēmai, saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK vai ja tās atbilst 
54. panta apstiprināšanas kritērijiem, un 
tiek ražotas Kopienā vai importētas 
apjomos, kuri sasniedz vismaz 1 tonnu 
gadā uz ražotāju vai importētāju vismaz 
vienu reizi pēc šīs regulas stāšanās spēkā; 

Pamatojums

Pienācīgas cilvēka veselības un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanas dēļ, 
reģistrācijas sistēmā jau no paša sākuma jāiekļauj visas zināmās vielas, kas atbilst 
apstiprināšanas kritērijiem, tādi kā PBT, vPvB un citas īpaši problemātiskas vielas.

26.grozījums 
26. pants, 2. a punkts

a) beigu termiņš, kas ir norādīts 21 (1) 
pantā pakāpeniskai vielu ieviešanai, kuras 
ražo vai importē apjomos, kas sasniedz vai 
pārsniedz 1 000 tonnas gadā;

a) beigu termiņš, kas ir norādīts 21 (1) 
pantā pakāpeniskai vielu ieviešanai, kuras 
ražo vai importē apjomos, kas sasniedz vai 
pārsniedz 1 000 tonnas gadā un vielām, ko 
klasificē kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnus, mutagēnus vai toksiskas 
vielas reproduktīvajai sistēmai, saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai arī atbilst 54. 
panta apstiprināšanas kritērijiem un tiek 
ražoti Kopienā vai importēti apjomos, kas 
sasniedz vai pārsniedz 1 tonnu gadā;
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Pamatojums

Jāizveido saikne ar 21. pantu, kas attiecas uz esošo vielu beigu termiņiem.

27.grozījums 
26. pants 2. punkts, 1. a apakšpunkts (jauns)

Ikvienam, kura rīcībā ir pētījumi vai 
informācija par kādu vielu, kas iegūta 
eksperimentu rezultātā ar dzīvniekiem, 
jāiesniedz šī informācija aģentūrai vismaz 
18 mēnešus pirms 21. panta 1. punktā 
noteiktā beigu termiņa.

Pamatojums

Informācijas iesniegšana, kura iegūta no eksperimentiem ar dzīvniekiem, pietuvina beigu 
termiņu un ļaus izvairīties no šādu eksperimentu dubultošanās, tajā pat laikā samazinās 
uzņēmumu slogu, it īpaši MVU.

28.grozījums 
26. pants 3 a punkts (jauns)

Ražotājiem un importētājiem jāiesniedz 
aģentūrā jebkāda viņu rīcībā esošā 
informācija, kas iegūta no 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem, kā 
arī jebkāda cita informācija, kas varētu 
palīdzēt izvairīties no eksperimentēšanas 
uz dzīvniekiem, arī attiecībā uz vielām, ko 
tie ir pārtraukuši ražot vai importēt. 
Paziņojumu iesniedzējiem, kuri vēlāk 
izmantos šādu informāciju, informācijas 
veidošanas izdevumi jāsadala vienlīdzīgi. 
Ikvienam, kura īpašumā pēc 2. punkta 1.a 
apakšpunktā noteiktā beigu termiņa, 
nonāk informācija par vielu, kas iegūta 
eksperimentu rezultātā ar 
mugurkaulniekiem, tā jāiesniedz 
aģentūrai.

Pamatojums

Tas skaidro, ka jādalās ar visu informāciju, kura varētu būt noderīga, lai palīdzētu izvairīties 
no eksperimentiem ar dzīvniekiem, šādu eksperimentu dubultošanās un tajā pat laikā 
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samazinātu slogu uzņēmumiem, it īpaši MVU.

29.grozījums 
29. pants, 1. punkts

1. Gadījumā, ja viela vai preparāts saskaņā 
ar Direktīvām 67/548/EEK un 1999/45/EK 
un 1999/45/EK ir klasificējams kā bīstams, 
par vielas vai preparāta ieviešanu tirgū 
atbildīgajai personai, vai tas būtu ražotājs, 
importētājs, lietotājs vai izplatītājs, vielu 
saņēmējam, kurš arī ir tā lietotājs vai 
izplatītājs, jāpiegādā saskaņā ar I 
pielikumu sastādīta drošības datu lapa.

1. Gadījumā, ja viela vai preparāts saskaņā 
ar Direktīvām 67/548/EEK un 1999/45/EK 
ir klasificējams kā bīstams, par vielas vai 
preparāta ieviešanu tirgū atbildīgajai 
personai, vai tas būtu ražotājs, importētājs, 
lietotājs vai izplatītājs, vielu saņēmējam, 
kurš arī ir tā lietotājs vai izplatītājs, bez 
maksas jāpiegādā saskaņā ar I pielikumu 
sastādīta attiecīgās vielas vai preparāta
drošības datu lapa.

Pamatojums

Ražotājiem, importētājiem un lietotājiem jābūt izvēlei veidot pašiem savu drošības datu lapu 
par attiecīgām vielām un preparātiem.

Grozījums paskaidro, ka drošības datu lapa jāpiegādā lietotājiem un izplatītājiem bez 
maksas.

30.grozījums 
29. pants, 3. punkts

3. Ja preparāts neatbilst kaitīguma 
klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar 
Direktīvas 1999/45/EK 5., 6. un 7. panta 
prasībām, taču satur preparātus, kuri nav 
gāzveida ar koncentrāciju ≥ 1 % no kopējā 
produkta svara vai arī gāzveida preparātus 
ar koncentrāciju ≥ 0.2 % no kopējā tilpuma 
un kuri rada draudus veselībai vai videi vai 
arī kurām pastāv Kopienas darba vietas 
pieļaujamās robežvērtības, personai, vai tas 
būtu ražotājs, importētājs, lietotājs vai 
izplatītājs, kura ir atbildīga par preparāta 
ieviešanu tirgū, jāpiegādā lietotājam 
saskaņā ar Ia.4 pielikumu sastādīta 
drošības datu lapa.

3. Ja preparāts neatbilst kaitīguma 
klasifikācijas kritērijiem saskaņā ar 
Direktīvas 1999/45/EK 5., 6. un 7. panta 
prasībām, taču satur preparātus, kuri nav 
gāzveida ar koncentrāciju ≥ 1 % no kopējā 
produkta svara vai arī gāzveida preparātus 
ar koncentrāciju ≥ 0.2 % no kopējā tilpuma 
un kuri rada draudus veselībai vai videi vai 
arī kurām pastāv Kopienas darba vietas 
pieļaujamās robežvērtības, personai, vai tas 
būtu ražotājs, importētājs, lietotājs vai 
izplatītājs, kura ir atbildīga par preparāta 
ieviešanu tirgū, bez maksas jāpiegādā 
lietotājam saskaņā ar Ia.4 pielikumu 
sastādīta drošības datu lapa.
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Pamatojums

Grozījums paskaidro, ka drošības datu lapa jāpiegādā lietotājiem un izplatītājiem bez 
maksas.

31.grozījums 
29. pants. 6. punkts 2. apakšpunkts

Kad veic ķīmiskās drošības novērtējumu, 
iegūtie iespējamie saskarsmes scenāriji 
jāiekļauj drošības datu lapas pielikumā.

Kad veic ķīmiskās drošības novērtējumu, 
iegūtie iespējamie saskarsmes scenāriji un 
attiecīgais riska apraksts jāiekļauj drošības 
datu lapas pielikumā.

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK, riska novērtējumu var veikt darba devējs, kuram šāda 
informācija ir nepieciešama.

32.grozījums 
32. pants

Strādniekiem un viņu pārstāvjiem jābūt 
pieejai darba devēja nodrošinātai 
informācijai saskaņā ar 29. un 30 pantu par 
vielām, ko tie lieto vai arī var saskarties 
darba gaitā.

Strādniekiem, viņu pārstāvjiem un 
patērētājiem jābūt pieejai darba devēja vai 
ražotāja nodrošinātai informācijai saskaņā 
ar 29. un 30 pantu par vielām, ko tie lieto 
vai arī var saskarties darba gaitā. 

Pamatojums

Arī patērētāju aizsardzības organizācijām ir tiesības piekļūt informācijai.

33.grozījums 
39. pants, 1. a punkts (jauns)

1.a) Visus priekšlikumus veikt 
eksperimentus ar mugurkaulniekiem, 
visām ieinteresētajām pusēm 90 dienas ir 
jābūt iespējai tos komentēt. Reģistrācijas 
pieteikuma iesniedzējam vai lietotājam 
jāņem vērā visi komentāri. Ja pieteikuma 
iesniedzējs vai lietotājs tomēr izvēlas 
eksperimentu veikt, viņam jāinformē 
aģentūra par šī lēmuma iemesliem.
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Pamatojums

Tas palīdz izvairīties no eksperimentu dublēšanas ar dzīvniekiem, ja nepieciešamā 
informācija jau ir pieejama citur.

34.grozījums 
40. pants, 3. a punkts (jauns)

3.a) Lai nodrošinātu, ka reģistrācijai 
domātie dokumenti ir sastādīti atbilstoši 
šīs regulas prasībām, noteikts skaits no 
šiem dokumentiem, kas sastāda vismaz 
5%, tiks novērtēti. Šos nolikumus 
izvēlēsies aģentūra un sadalīs vienlīdzīgi 
starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kuras pārbauda to atbilstību 1. 
punktam. Šādu pārbaužu (vai arī citu 
dokumentu novērtējumu) slēdzienus 
paziņo aģentūrai vismaz reizi gadā ar 
ieteikumiem nākošo reģistrācijas 
dokumentu kvalitātes uzlabošanai.

Pamatojums

Tas ievieš dokumentu pārbaudes ar mērķi maksimāli uzlabot reģistrācijas pieteikumiem 
pievienoto dosjē kvalitāti.

35.grozījums 
43. a pants

Vielas novērtēšanas kritēriji Vielu novērtēšanas kritēriji un 
novērtēšanas prioritāšu saraksts 

Lai nodrošinātu harmonizētu pieeju, 
aģentūra izveido vielu papildu 
novērtēšanas prioritāšu izvirzīšanas 
kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana pamatojas 
uz risku. Novērtēšanas kritēriji ietver 
bīstamības datus, saskarsmes datus un 
ziņas par tonnāžu. aģentūra pieņem 
lēmumu par vielu kritērijiem, kuriem tiks 
veikts tālāks novērtējums, prioritāšu 
izvirzīšanai. Dalībvalstis izmanto 
kritērijus attīstības plānu sagatavošanā.

1. Lai nodrošinātu harmonizētu pieeju, 
aģentūra izveido vielu papildu 
novērtēšanas prioritāšu izvirzīšanas 
kritērijus. Prioritāšu izvirzīšana pamatojas 
uz risku. Novērtēšanas kritēriji ietver 
bīstamības datus, saskarsmes datus un 
ziņas par tonnāžu. aģentūra pieņem 
lēmumu par vielu kritērijiem, kuriem tiks 
veikts tālāks novērtējums, prioritāšu 
izvirzīšanai.
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Pamatojums

Lai vienkāršotu decentralizētu procedūru un izvairītos no atšķirībām, kas rodas dalībvalstu 
starpā, tiek ierosināts, ka aģentūrai dod uzdevumu izveidot novērtēšanai prioritāro vielu 
sarakstu un, ka aģentūrai piešķir lielāku lomu vielu novērtēšanas procedūras lēmumu 
pieņemšanā.

36.grozījums 
43. a pants, 1. a punkts (jauns)

1.a) aģentūra izmanto šādus kritērijus ar 
mērķi izveidot novērtēšanai prioritāro 
vielu sarakstu. aģentūra pieņem šo 
sarakstu pēc dalībvalsts izteiktā viedokļa. 
Sarakstā iekļauj vielas, ja ir pamats domāt 
(vai nu pēc dokumentu novērtējuma, ko 
veikusi viena no kompetentajām iestādēm, 
kā tas teikts 38. pantā, vai arī 
pamatojoties uz jebkādu citu piemērotu 
avotu, ietverot informāciju, ko satur 
dokumenti), ka dotā viela rada risku 
veselībai vai videi, it īpaši vienā no 
sekojošajiem apstākļiem:
a) vielu strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kas ir noturīgas un var bioakumulēties, 
kas rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem 
var būt bīstamas īpašības vai tās ir 
noturīgas un var bioakumulēties;
b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzēji.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

37.grozījums 
43. a pants, 1. b punkts (jauns)

1.b) aģentūra novērtēšanai prioritāro 
vielu sarakstu publicē savā mājas lapā.
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Pamatojums

Piešķir lielāku caurspīdīgumu.

38.grozījums 
43. b pants, 1. punkts

1. Dalībvalsts iekļauj vielu attīstības plānā
ar mērķi kļūt par kompetentu varas iestādi 
saskaņā ar 44., 45., un 46. panta mērķiem, 
ja šai dalībvalstij tās kompetento iestāžu 
dokumentu novērtēšanas rezultātā, kā 
norādīts 38. pantā, vai arī no kāda cita 
attiecīga avota, dokumentu novērtēšanas 
rezultātā, ir aizdomas, ka viela rada risku 
veselībai vai videi, pamatojoties uz kādu 
no zemāk minētiem punktiem:

1. Dalībvalstis izveido savus attīstības 
plānus. Dalībvalsts attīstības plānā iekļauj 
vielu no saraksta, kas apskatīts 43.a panta 
1.a punktā savā ar mērķi kļūt par 
kompetentu varas iestādi saskaņā ar 45. un 
46. pantu.

a) vielas strukturālā līdzība ar kādu 
iespējami bīstamu vielu vai arī ar vielām, 
kuri ir noturīgi un var bioakumulēties, 
kas rada iespēju, ka vielai vai vienam vai 
vairākiem no tās pārveides produktiem 
var būt bīstamas īpašības vai tie ir 
noturīgi un var bioakumulēties;
b) kopējo reģistrēto tonnāžu iesnieguši 
vairāki reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzēji.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

39.grozījums 
43. b pants, 2. punkts

2. Iesāktais plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver 3 gadu periodu, tiek atjaunots katru 
gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts plāno 
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts aģentūrai 
un citām dalībvalstīm attīstības plānu 
iesniedz katru gadu līdz 28. februārim. 
aģentūra var izteikt komentārus, un 
dalībvalstis var sūtīt savus komentārus 
aģentūrai vai izrādīt savu interesi par kādas 
vielas novērtēšanu līdz katra gada 31. 

2. Iesāktais plāns, kā minēts 1. punktā, 
aptver 3 gadu periodu, tiek atjaunots katru 
gadu un norāda vielas, ko dalībvalsts plāno 
novērtēt katru gadu. Dalībvalsts aģentūrai 
attīstības plānu iesniedz katru gadu līdz 28. 
februārim. aģentūra publicē attīstības 
plānus savā mājas lapā. aģentūra var 
izteikt komentārus, un dalībvalstis var sūtīt 
savus komentārus aģentūrai vai izrādīt savu 
interesi par kādas vielas novērtēšanu līdz 
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martam. katra gada 31. martam.

Pamatojums

Piešķir lielāku pārredzamību.

40.grozījums 
43. b pants, 6. punkts

6. Kompetenta varas iestāde, ko identificē 
saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, novērtē visus 
attīstības plānā iekļautās vielas saskaņā ar 
šo nodaļu.

6. Kompetenta varas iestāde, ko identificē 
saskaņā ar 2. līdz 4. punktu, novērtē visus 
attīstības plānā iekļautās vielas saskaņā ar 
šo nodaļu.

Pamatojums

Saistās ar 43.b panta 1. punkta grozījumu.

41.grozījums 
43. b pants, 6. a punkts (jauns)

6.a) Dalībvalsts jebkurā brīdī var paziņot 
aģentūrai par jaunu vielu, kad tai ir 
pieejama informācija par draudiem 
cilvēka veselībai un videi. aģentūra, ja 
tam ir pamatojums, pievieno šo vielu 
sarakstam par vielām, kuras jānovērtē, 
izmantojot 43.a pantā aprakstītos 
prioritāšu noteikšanas kritērijus. 

Pamatojums

aģentūrai jāņem vērā visa nozīmīgā informācija par vielu bīstamību.

42.grozījums 
44. pants, 1. punkts

1. Ja kompetentā varas iestāde uzskata, ka 
aizdomu noskaidrošanai, kā aprakstīts 43.a 
bis 1. pantā, ir nepieciešama papildu 
informācija, ieskaitot, ja nepieciešama, 
informācija, kas nav pieprasīta V līdz VIII 

1. Ja aģentūra uzskata, ka aizdomu 
noskaidrošanai, kā aprakstīts 43.a panta 1.a 
punktā, ir nepieciešama papildu 
informācija, ieskaitot, ja nepieciešama 
informācija, kas nav pieprasīta V līdz VIII 
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pielikumos, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar 
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

pielikumos, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā norādīti iemesli reģistrācijas 
pieteicējiem iesniegt papildu informāciju. 
Lēmums tiek sagatavots saskaņā ar 
procedūru, kas aprakstīta 48. un 49. pantā.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta 1. punkta grozījumu.

grozījums 43.
44. pants, 4. punkts

4. Kad kompetentā varas iestāde pabeidz 
1., 2. un 3. punktā aprakstīto 
novērtēšanas darbību, 12 mēnešu laikā 
pēc novērtēšanas sākuma tas jāpaziņo 
aģentūrai. Ja šis beigu termiņš ir 
pārsniegts, tiek uzskatīts, ka novērtējums 
ir pabeigts.

Svītrots

Pamatojums

Kas attiecas uz papildu informācijas iegūšanu procedūru, šī punkta nozīmīgums nav skaidrs.

44.grozījums 
45. pants, 2. punkts

2. Lai nodrošinātu harmonizētu pieeju 
pieteikumiem papildus informācijas 
iegūšanai, aģentūra novēro lēmumu 
projektus saskaņā ar 44 pantu un izveido 
kritērijus un prioritātes. Vajadzības 
gadījumā pieņem ieviešanas pasākumi 
saskaņā ar 130. panta 3 punktā aprakstīto 
procedūru.

Svītrots

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

45.grozījums 
46. pants, 1. punkts
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1. Kompetentā varas iestāde pārbauda, 
jebkuru informāciju, kas iesniegta lēmuma 
pieņemšanas rezultātā saskaņā ar 44. pantu, 
un, ja nepieciešams, sagatavo atbilstošus 
lēmumus saskaņā ar 44. pantu.

1. aģentūra pārbauda, jebkuru informāciju, 
kas iesniegta lēmuma pieņemšanas 
rezultātā saskaņā ar 44. pantu, un, ja 
nepieciešams, sagatavo atbilstošus 
lēmumus saskaņā ar 44. pantu.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

46.grozījums 
48. pants, 1. punkts

1. Kompetentā varas iestāde informē 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēju(-us) 
vai lietotāju(-us) par attiecīgajiem lēmumu 
projektiem saskaņā ar 39., 40. vai 44.
pantu, lai paziņotu par iespēju komentēt šo 
projektu 30 dienas no informācijas 
saņemšanas. Kompetentajai varas iestāde 
jāņem vērā visi saņemtie komentāri, un tā
var attiecīgi labot lēmuma projektu.

1. Kompetentā varas iestāde sazinās ar 
reģistrācijas pieteikumu iesniedzēju(-us) 
vai lietotāju(-us) par attiecīgajiem lēmumu 
projektiem saskaņā ar 39. vai 40. pantu, lai 
paziņotu par iespēju komentēt šo projektu 
30 dienas no informācijas saņemšanas. 
Kompetentajai varas iestāde jāņem vērā 
visi saņemtie komentāri, un tā var attiecīgi 
labot lēmuma projektu.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

47.grozījums 
48. pants, 3. a punkts (jauns)

3.a, 1. un 3. punkta nosacījumi stājas 
spēkā mutatis un mutandis gadījumā, ja 
aģentūra pieņem lēmumu projektus 
saskaņā ar 44. pantu. 

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

48.grozījums 
49. pants, 1. punkts

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo aģentūrai par savu lēmuma projektu 

1. Dalībvalsts kompetentā varas iestāde 
paziņo aģentūrai par savu lēmuma projektu 
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saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu, kopā ar 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja vai 
lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. aģentūra šo 
paziņojumu kopā ar komentāriem izplata 
kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs.

saskaņā ar 39. vai 40. pantu, kopā ar 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja vai 
lietotāja komentāriem un norāda, kā šie 
komentāri ir tikuši ņemti vērā. aģentūra šo 
paziņojumu kopā ar komentāriem izplata 
kompetentām varas iestādēm citās 
dalībvalstīs

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

49.grozījums 
49. a pants (jauns)

49. a pants 
aģentūras lēmumu pieņemšana sakarā ar 

novērtējumu
Gadījumā, ja aģentūra pieņem lēmumu 
projektus saskaņā ar 44. pantu, aģentūra 
iesniedz lēmuma projektu dalībvalsts 
komitejai, norādot veidu, kādā jebkādi 
reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja vai 
lietotāja novērojumi ir ņemti vērā.
49.5 līdz 8 panta nosacījumi attiecas uz šo 
pantu.

Pamatojums

Saistās ar 43.a panta grozījumu.

50.grozījums 
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu 
iekšējā tirgus funkcionēšanu, vienlaikus 
nodrošinot, ka riski, kas rodas no bīstamām 
vielām tiek atbilstoši kontrolēti vai šie 
vielas tiek aizstāti ar alternatīvām vielām 
vai tehnoloģijām.

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt bīstamu 
vielu aizstāšana ar piemērotiem 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja 
tādas ir pieejamas vai šādas alternatīvas ir 
izstrādātas, vienlaikus nodrošinot labu 
iekšējā tirgus funkcionēšanu.

Pamatojums

Saistībā ar apstiprināšanu veselības un vides aizsardzības mērķi ir prioritāri salīdzinājumā 
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ar iekšējā tirgus mērķiem. Jāizveido arī skaidrāka saikne ar aizstāšanas principu. Visbeidzot, 
Komisijas piedāvātā kārtība būtu jāmaina, tādējādi samazinot “atbilstošas kontroles” 
jēdziena nozīmi.

51.grozījums 
53. pants a (jauns)

53.a pants 
Vielu saraksta apstiprināšanas jautājums
XIII pielikums satur to vielu sarakstu, 

kuras jāapstiprina; pielikumā XIIIa ir 
vielu, kuras ir pieteiktas apstiprināšanai, 
saraksts, kurām procedūra jau ir sākusies. 
Tiklīdz kā apstiprināšanas procedūru 
pabeidz, šīs vielas iekļaus XIIIb pielikuma 
sarakstā, saskaņā ar 55.1 pantā noteikto 
procedūru.

Pamatojums

Lai stimulētu lietotājus brīvprātīgi veikt pasākumus un drošāku alternatīvu izstrādi, tiek 
ierosināts visas vielas, kas atbilst apstiprināšanas kritērijiem, nekavējoties pievienot to vielu 
sarakstam, kuras ir pieteiktas apstiprināšanai (XIIIa pielikums). Rezultātā pēc dalībvalsts 
iniciatīvas vai prioritāšu saraksta izskatīšanas, ko veic aģentūra, vielas pārceļ uz XIIIb 
pielikumu un nosaka termiņu beigas un apstiprināšanas pieteikumu nosacījumus.

52.grozījums 
54. pants

Zemāk minētās vielas varētu tikt iekļautas 
XIII pielikumā saskaņā ar 55. pantā 
noteikto procedūru:
a) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnu klasifikācijai;

b) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
mutagēnu klasifikācijai;
c) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu 
klasifikācijai;
d) vielas, kuras saskaņā ar XII 
pielikuma kritērijiem ir noturīgas, 

Zemāk minētās vielas tiks iekļauti XIIIa
pielikumā saskaņā ar 56. pantā noteikto
procedūru, ja vien uz tiem neattiecas 65. 
panta ierobežojumi:
a) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnu klasifikācijai;
b) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
mutagēnu klasifikācijai;

c) vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK atbilst 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu 
klasifikācijai;

d) vielas, kuras saskaņā ar XII 
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bioakumulatīvas vai toksiskas;
e) vielas, kuras saskaņā ar XII 
pielikuma kritērijiem ir ļoti noturīgas vai 
ļoti bioakumulatīvas;

f) vielas, kam piemīt endokrīnās 
sistēmas bojājošās īpašības, vai kas ir 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas, 
vai arī kuras ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas un neiekļaujas d) un e) 
punktu kritērijos un kuras ir identificētas 
kā tādas, kas cilvēka veselībai vai videi 
izraisa nopietnus un neatgriezeniskus 
efektus, kas ir vienlīdzīgs tam, kas 
aprakstīts punktos a) līdz e), apskatot katru 
no tiem atsevišķi saskaņā ar 56. pantā 
noteikto procedūru.

pielikuma kritērijiem ir noturīgas, 
bioakumulatīvas vai toksiskas;

e) vielas, kuras saskaņā ar XII 
pielikuma kritērijiem ir ļoti noturīgas vai 
ļoti bioakumulatīvas;
f) vielas, kam piemīt endokrīnās 
sistēmas bojājošās īpašības, vai kas ir 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas, 
vai arī kuras ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas un neiekļaujas d) un e) 
punktu kritērijos un kuras ir identificētas 
kā tādas, kas paaugstina bažu līmeni, kurš 
ir vienlīdzīgs tam, kas aprakstīts punktos a) 
līdz e), apskatot katru no tiem atsevišķi 
saskaņā ar 56. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Pašreizējais panta formulējums piešķir lielāku nozīmi pierādījumam, ka vielai, kas izvirzīta 
apstiprināšanai, ir nopietna un neatgriezeniska ietekme. Tas nozīmē, ka nebūtu iespējams 
veikt preventīvu darbību, piemēram, attiecībā uz vielu, kas uzkrājas apkārtējā vidē un nākotnē 
varētu sasniegt satraucošu līmeni .

53.grozījums 
55. pants, virsraksts un 1. paragrāfs, ievads

Vielu iekļaušana XIII pielikumā.

1. Kad pieņem lēmumu iekļaut XIII
pielikumā vielas, kas minētas 54. pantā, 
šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā minēto procedūru. Tas katrai 
vielai precizē: 

Vielu iekļaušana XIIIb pielikumā.
1. Kad pieņem lēmumu iekļaut XIIIb
pielikumā vielas, kas minētas 54. pantā, 
šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 130. panta 
3. punktā minēto procedūru. Tas katrai 
vielai precizē: 

Pamatojums

Pamatojoties uz atļauto vielu saraksta izveidošanu XIII pielikumu aizstāj ar XIIIb pielikumu.

54.grozījums 
55. pants, 1. punkts, b), a) apakšpunkti (jauni)

b.a) ierobežojumi saskaņā ar 65. pantu;
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Pamatojums

Svarīgi , lai visi ierobežojumi ražošanā, lietojumā un/vai tirgus apgrozībā ir norādīti lēmumā 
iekļaut šādas vielas XIIIb pielikumā.

55.grozījums 
55. pants, 1. punkts, d) apakšpunkts

d) ja nepieciešams, pārskata laika 
periodu konkrētam pielietojumam;

d) jebkuram pielietojumam pārskata 
laika periodu, kas nedrīkst pārsniegt 5 
gadus;

Pamatojums

Visām atļaujām nepieciešams laika ierobežojums maksimāli līdz 5 gadiem, un tas saistās ar 
drošāku alternatīvu vai tehnoloģiju attīstību. Ja netiek veikta regulāra laika periodu 
pārskatīšana, tiek zaudēta iniciatīva inovāciju un drošāku metožu attīstībai. 

56.grozījums 
55. pants, 3. punkts, ievads

3. Pirms lēmuma par vielu
iekļaušanu XIII pielikumā, aģentūra 
rekomendē prioritāras vielas, kas
iekļaujamas, nosakot katrai vielai 1. 
punktā aprakstītos rādītājus. Prioritāte 
parasti tiek dota vielai ar:

3. aģentūra rekomendē, ka prioritārās 
vielas tiek pārceltas no XIIIa pielikuma 
uz XIIIb pielikumu, nosakot katrai vielai 
1. punktā aprakstītos rādītājus. Prioritāte 
parasti tiek dota vielai ar:

Pamatojums

Pamatojoties uz atļauto vielu saraksta izveidošanu, XIII pielikumu aizstāj ar XIIIb pielikumu.

57.grozījums 
56. pants 7. punkts 

7. Ja 30 dienu laikā dalībvalstu 
komiteja panāk vienbalsīgu vienošanos par 
identifikāciju, aģentūra var iekļaut šo 
vielu rekomendācijās 55. panta 3. punktā. 
Ja dalībvalstu komiteja nespēj panākt 
vienbalsīgu vienošanos, tā pieņem 
atzinumu 30 dienu laikā. aģentūra nodod 
Komisijai atzinumu, kas ietver informāciju 

7. Ja 30 dienu laikā dalībvalstu 
komiteja ar kvalificētu balsu vairākumu
panāk vienošanos, ka viela atbilst
apstiprināšanas kritērijiem un ietverams 
XIIIb pielikumā, aģentūra rekomendē 
Komisijai 15 darba dienu laikā iekļaut 
vielu XIIIb pielikumā saskaņā ar 53. 
panta 3. punktu. Ja dalībvalstu komiteja 
nespēj panākt vienošanos ar kvalificētu 
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par jebkādu mazākuma viedokli Komitejā. balsu vairākumu, tā pieņem atzinumu 30 
dienu laikā. aģentūra 15 darba dienu laikā 
iesniedz komisijai šo atzinumu, ieskaitot 
informāciju par jebkādu mazākuma 
viedokli komitejā.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 55. pantā.

58.grozījums 
57. pants, 2. punkts

2. Atļauju piešķir, ja riskus cilvēka 
veselībai vai videi no vielas pielietojuma, 
ko ietekmē attiecīgās vielas īpašības, kas 
noteiktas XIII pielikumā, atbilstoši regulē 
saskaņā ar I pielikuma 6. iedaļu un
pieteikuma iesniedzēja ķīmiskās drošības 
ziņojumu.

2. Atļauju piešķir tikai, ja:

Komisija neizskata:
a) riskus cilvēka veselībai un videi no 
vielas emisijas iekārtās, kurām izsniegta 
atļauja saskaņā ar Padomes Direktīvu 
96/61/EK;

a) ja nepastāv piemēroti alternatīvi vielas 
vai tehnoloģijas, un pastāv metodes vielas 
iedarbības samazināšanai, un

b) riskus vielas atkritumu ieplūšanai un 
saplūšanai ar ūdens vidi no pirmavota, 
precizē prasība prioritārai regulēšanai 11. 
panta 3. punktā un likumdošana, kas 
pieņemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantā;

b) tiek pierādīts, ka sociālais un 
ekonomiskais labums pārspēj riskus 
cilvēka veselībai vai videi, kas rodas no 
vielas pielietojuma, un

c) riskus cilvēka veselībai, kas rodas no 
vielas medicīnas ierīcē, regulē Padomes 
Direktīva 90/385/EEK, Padomes 
Direktīva 93/42/EEK vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
98/79/EK.

c) riskus cilvēka veselībai vai videi no 
vielas pielietojuma, ko ietekmē attiecīgās 
vielas īpašības, kas noteiktas XIII 
pielikumā, atbilstoši regulē saskaņā ar I 
pielikuma 6. iedaļu un pieteikuma 
iesniedzēja ķīmiskās drošības ziņojumu. 
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Pamatojums

Saistās ar grozījumu 52. pantā.

59.grozījums 
57. pants, 3. punkts, ievada paragrāfs

3. Ja atļauju nevar piešķirt pēc 2. punkta, 
atļauju var piešķirt, ja pierāda, ka 
sociālekonomiskais labums ir pārāks nekā 
risks cilvēka veselībai vai videi, kas rodas 
no vielas pielietojuma un ja nav 
atbilstošas alternatīvas vielām vai 
tehnoloģijām. Šo lēmumu pieņem pēc visu 
sekojošo elementu izskatīšanas:

3. Lēmumu piešķirt atļauju saskaņā ar 2. 
punktu pieņem pēc visu šādu elementu 
izskatīšanas:

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 52. pantā.

60.grozījums 
57. pants, 3. a punkts (jauns)

3.a) Piešķirot atļauju saskaņā ar 2. 
punktu, Komisija neizskata sekojošo:
a) riskus cilvēka veselībai un videi no 
vielas emisijas iekārtās, kurām izsniegta 
atļauja saskaņā ar Padomes Direktīvu 
96/61/EK 1;
b) riskus vielas atkritumu ieplūšanai un 
saplūšanai ar ūdens vidi no pirmavota, 
precizē prasība prioritārai regulēšanai 11. 
panta 3. punktā un  likumdošana, kas 
pieņemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantā 2;
c) riskus cilvēka veselībai, kas rodas no 
vielas medicīnas ierīcē, ko regulē 
Padomes Direktīva 90/385/EEK3, 
Padomes Direktīva 93/42/EEK4 vai 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/79/EK5.
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
3 OV L 189, 20.7.1990., 17 lpp..
4 OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.
5 OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 52. pantā.

61.grozījums
57. pants, 6. punkts

6. Atļauju piešķiršana var būt atkarīga no 
nosacījumiem, kas ietver laika periodu 
un/vai monitoringu. Atļaujas, kas tiek 
piešķirtas saskaņā ar 3. punktu, parasti ir 
atkarīgas no laika ierobežojuma.

6. Atļauju piešķiršana ir atkarīga no laika 
perioda un vielu aizstāšanas plāna 
prezentācijas un var būt atkarīga no 
citiem nosacījumiem, kas ietver
monitoringu. Atļaujas piešķiršana ir 
atkarīga no laika ierobežojuma, kas 
maksimāli ir 5 gadi.

Pamatojums

Atļaujās nepieciešams noteikt laika ierobežojumu, lai stimulētu inovācijas.

62.grozījums 
57. pants, 7. punkts

7.Atļauja precizē: 7.Atļauja precizē:
a) personu(as), kam atļauja piešķirta;

b) vielas (-u) identitāti;
c) lietojumu, kam atļauja tiek piešķirta;

d) jebkurus nosacījumus, pie kuriem 
atļauja tiek piešķirta;

e) jebkuru laika periodu;
f) jebkādu monitoringa sistēmu.

a) personu(as), kam atļauja piešķirta;

b) vielas (-u) identitāti;
c) lietojumu, kam atļauja tiek piešķirta;

d) nosacījumi, pie kuriem atļauja tiek 
piešķirta;

e) laika periodu;
f) monitoringa sistēmu.
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Pamatojums

Precizē vārdu izvēli.

63.grozījums 
58. pants, 1. punkts

1. Atļaujas, kas tiek piešķirtas saskaņā ar 
57. panta 3. punktu, kas nosaka laika 
ierobežojumu, uzskata, par derīgām līdz 
Komisija lemj par jaunu iesniegumu, ja 
atļaujas turētājs iesniedz jaunu iesniegumu 
vismaz 18 mēnešus pirms laika termiņa 
beigām. Lai atkārtoti nevajadzētu iesniegt 
visus oriģinālā iesnieguma elementus, 
pretendents var iesniegt tikai pašreizējās 
atļaujas numuru, kas saistās ar otro, trešo 
un ceturto apakšpunktu.

1. Atļaujas uzskata par derīgām, līdz 
komisija lemj par jaunu iesniegumu, ja 
atļaujas turētājs iesniedz jaunu iesniegumu 
vismaz 18 mēnešus pirms laika termiņa 
beigām. Lai atkārtoti nevajadzētu iesniegt 
visus oriģinālā iesnieguma elementus, 
pašreizējai atļaujai, pretendents var iesniegt 
tikai:
a) pašreizējās atļaujas numuru,

Ja viņš nevar parādīt, ka risks tiek 
atbilstoši kontrolēts, viņš iesniedz jaunu 
sociālekonomisko analīzi, alternatīvu 
analīzi un aizstāšanas plānu, kas bija 
oriģinālajā iesniegumā.

b) jaunu sociālekonomisko analīzi, 
alternatīvu analīzi un aizstāšanas plānu, kas 
bija oriģinālajā iesniegumā,

Ja viņš tagad var parādīt, ka risks tiek 
atbilstoši kontrolēts, viņš iesniedz jaunu 
ķīmiskās drošības ziņojumu.

c) jaunu ķīmiskās drošības ziņojumu.

Ja citi oriģinālā iesnieguma elementi ir 
mainījušies viņš iesniedz arī atjaunotos 
elementus.

Ja citi oriģinālā iesnieguma elementi ir 
mainījušies viņš iesniedz arī atjaunotos 
elementus.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 52. pantā.

64.grozījums 
58. pants, 2. punkts, 1. apakšpunkts

2. Atļaujas var pārskatīt jebkurā laikā, ja 
oriģinālā atļaujas apstākļi ir mainījušies, 
tādējādi ietekmējot riskus cilvēka veselībai, 

2. Atļaujas pārskata jebkurā laikā, ja 
oriģinālā atļaujas apstākļi ir mainījušies, 
tādējādi ietekmējot riskus cilvēka veselībai, 
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videi vai ietekmē sociālekonomiku. videi vai ietekmē sociālekonomiku.

Pamatojums

Ievieš prasību pārskatīt atļaujas, ja apstākļi ir mainījušies.

65.grozījums 
58. pants, 4. punkts

4. Ja vides kvalitātes standarti, kas noteikti 
Direktīvā 96/61/EK netiek ievēroti, 
atļaujas, kas piešķirtas attiecīgās vielas 
pielietojumam, var tikt pārskatītas.

4. Ja vides kvalitātes standarti, kas noteikti 
Direktīvā 96/61/EK netiek ievēroti, 
atļaujas, kas piešķirtas attiecīgās vielas 
pielietojumam, tiek pārskatītas.

Pamatojums

Ievieš prasību pārskatīt atļaujas.

66.grozījums 
59.pants, 4. un 5. punkts

4. Atļaujas saņemšanai iesniegumā iekļauj 
sekojošu informāciju:

4. Atļaujas saņemšanai iesniegumā iekļauj 
sekojošu informāciju:

a) vielas (-u) identitāti, kā norādīts IV 
pielikuma 2. iedaļā;
b) iesniedzējas personas vai personu vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju;
c) lūgumu izsniegt atļauju, kurā precizēts 
kādam pielietojumam atļauja tiek prasīta 
un aprakstīts vielas lietojums 
sagatavošanas procesā un/vai vielas 
iekļaušana izstrādājumos, kur tas ir 
atbilstoši;
d) ķīmiskās drošības ziņojumu, ja tas nav 
jau iesniegts pie reģistrācijas, saskaņā ar I 
pielikumu, kas apskata riskus cilvēka 
veselībai un/vai videi, ko izraisa vielas (-u) 
lietojums, ko nosaka vielai piemītošās 
īpašības, kas precizētas XIII pielikumā.

a) vielas (-u) identitāti, kā norādīts IV 
pielikuma 2. iedaļā;
b) iesniedzējas personas vai personu vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju;
c) lūgumu izsniegt atļauju, kurā precizēts 
kādam pielietojumam atļauja tiek prasīta 
un aprakstīts vielas lietojums 
sagatavošanas procesā un/vai vielas 
iekļaušana izstrādājumos, kur tas ir 
atbilstoši;
d) ķīmiskās drošības ziņojumu, ja tas nav 
jau iesniegts pie reģistrācijas, saskaņā ar I 
pielikumu, kas apskata riskus cilvēka 
veselībai un/vai videi, ko izraisa vielas (-u) 
lietojums, ko nosaka vielai piemītošās 
īpašības, kas precizētas XIII pielikumā
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5. Iesniegums var ietvert: izdzēsts

a) sociālekonomisko analīzi, kas veikta 
saskaņā ar XV pielikumu;
b) alternatīvu analīzi, kurā apsvērti riski un 
aizstāšanas tehniskās un ekonomiskās 
iespējas kopā ar aizstāšanas plānu, kas 
ietver izpēti un attīstību un laika grafiku 
pretendenta paredzētajai darbībai .

d,a) sociālekonomisko analīzi, kas veikta 
saskaņā ar XV pielikumu;
d,b) alternatīvu analīzi, kurā apsvērti riski 
un aizstāšanas tehniskās un ekonomiskās 
iespējas kopā ar aizstāšanas plānu, kas 
ietver izpēti un attīstību un laika grafiku 
pretendenta paredzētajai darbībai .

Pamatojums

Sociālekonomisko analīzi un alternatīvu analīzi nepieciešams ietvert iesniegumā atļaujas 
saņemšanai.

67.grozījums 
60. pants, 1. punkts

1. Ja iesniegums vielas lietojumam 
iesniegts, attiecīgais pretendents ar 
iepriekšējā pretendenta izsniegtu vēstuli 
var atsaukties uz iepriekšējo iesniegumu, 
kas iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. 
punkta d) apakšpunktu un 5. punktu.

1. Ja iesniegums vielas lietojumam 
iesniegts, attiecīgais pretendents ar 
iepriekšējā pretendenta izsniegtu vēstuli 
var atsaukties uz iepriekšējo iesniegumu, 
kas iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. 
punkta d) apakšpunktu, d,a)
apakšpunktiem un d,b) apakšpunktiem.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 59. pantā. 

68.grozījums 
61. pants, 4. punkts

4. Atzinuma projekti ietver sekojošus 
elementus:

4. Atzinuma projekti ietver sekojošus 
elementus:

a) Risku novērtēšanas komiteja: risku 
novērtējums veselībai un/vai videi, kas 
rodas no vielas lietojuma kā aprakstīts 
iesniegumā;

a) Risku novērtēšanas komiteja: risku 
novērtēšanas pārbaude (kuru veic 
pretendents atļaujas saņemšanai)
veselībai un/vai videi, kas rodas no vielas 
lietojuma kā aprakstīts iesniegumā;

b) Sociāli ekonomiskās analīzes komiteja: b) Sociāli ekonomiskās analīzes komiteja: 
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sociāli ekonomisko faktoru izvērtējums, 
kas saistīts ar vielas lietojumu, kā 
aprakstīts iesniegumā, kad iesniegumu 
iesniedz saskaņā ar 59. panta 5. punktu.

izvērtējuma pārbaude (kuru veic 
pretendents atļaujas saņemšanai) sociāli 
ekonomiskiem faktoriem, kas saistās ar 
vielas lietojumu, kā aprakstīts iesniegumā, 
kad iesniegumu iesniedz saskaņā ar 59. 
pants da) apakšpunktiem un d,b) 
apakšpunktiem.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 59. pantā. Paskaidro, ka nozare uzņemas primāro atbildību par risku 
novērtējumu un sociāli ekonomisko faktoru novērtējumu.

69.grozījums 
62. pants

Prasība atļaujas turētājiem
Atļaujas turētājiem nepieciešams 
marķējumā ietvert atļaujas numuru pirms 
vielas nodošanas apgrozībā sertificētai 
lietošanai.

Prasības informācijai par vielām, kam 
nepieciešama atļauja
Visas vielas un to sagatavošanu, kas 
atbilst 54. panta nosacījumiem, vienmēr 
nepieciešams marķēt un nodrošināt ar 
drošības instrukciju. Marķējums ietver:
a) vielas nosaukumu,
b) informāciju, ka viela iekļauta XIII 
pielikumā,
c) jebkura īpaša vielas lietojuma atļauju.

Pamatojums

Bīstamu vielu un to sagatavošanu nepieciešams marķēt, lai informētu lietotājus.

70.grozījums 
72. pants

72. pants 73.a pants

Pamatojums

Lielākas skaidrības dēļ tiek uzskatīts, ka vispirms tiek aprakstīti aģentūras uzdevumi un tikai 
pēc tam atsevišķu komiteju uzdevumi. Tāpēc 72. panta teksts ir ievietots pēc 73. panta.
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71.grozījums 
72. pants, 1.punkts, c) apakšpunkts

c) Komiteja risku novērtēšanai, kas 
atbild par aģentūras atzinuma sagatavošanu 
par iesniegumiem saistībā ar atļaujām, 
priekšlikumiem par ierobežojumiem un 
jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti 
ar pašreizējās regulas darbību attiecībā uz 
cilvēku veselības un vides riskiem;

c) Komiteja risku un alternatīvu 
novērtēšanai, kas atbild par aģentūras 
atzinuma sagatavošanu par iesniegumiem 
saistībā ar atļaujām un priekšlikumiem par 
ierobežojumiem, alternatīvu iespēju 
novērtēšanai un jebkādiem citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar pašreizējās 
regulas darbību attiecībā uz cilvēku 
veselības un vides riskiem;

Pamatojums

Pastiprina saikni starp atļaujas procedūru un drošāku alternatīvu pieejamību.

Komitejas nosaukums tiek mainīts visā regulas tekstā.

72.grozījums 
73. pants, 2. punkts

2. Sekretariāts uzņemas sekojošus 
pienākumus:

2. aģentūra īpaši ar komiteju 
starpniecību:

a) veikt uzdevumus, kas paredzēti II 
sadaļā; veicinot efektīvu ievesto vielu 
reģistrāciju, kas atbilst Kopienas 
starptautiskās tirdzniecības prasībām ar 
trešajām valstīm;

a) izstrādā vērtēšanas kritērijus vielu 
prioritizēšanai un sagatavo vērtēšanai 
prioritāru vielu sarakstu, pamatojoties uz 
VI sadaļu;

b) veikt uzdevumus, kas paredzēti III 
sadaļā;

b) formulē atzinumus par iesniegumiem 
atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz VII 
sadaļā;

c) veikt uzdevumus, kas paredzēti VI 
sadaļā;

c) piedalās ierobežojumu pieņemšanas 
procedūrā attiecībā uz konkrētām 
bīstamām vielām un to sagatavošanu, 
sagatavojot dosjē un formulējot 
atzinumus, pamatojoties uz VIII sadaļu;

d) izveidot un uzturēt datu bāzi(es) ar 
informāciju par visiem reģistrētajiem 
vielām, klasifikācijas un marķējumu 
inventarizācijas sarakstu un saskaņotu 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, 
sagatavot datu bāzēs, kas identificēta 116. 

d) formulē priekšlikumus par klasifikāciju 
un marķējumu visā Kopienā, pamatojoties 
X sadaļu;
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panta 1.punktā, publiski pieejama 
internetā un sagatavot datu bāzēs citu 
nekonfidenciālu informāciju pieejamu 
pēc pieprasījuma;

e) sagatavot publiski pieejamu 
informāciju par to, kuras vielas ir 
novērtētas 90 dienu laikā no informācijas 
saņemšanas aģentūrā, saskaņā ar 116. 
panta 1. punktu;

e) pēc Komisijas lūguma nodrošina 
tehnisku un zinātnisku atbalstu, lai 
uzlabotu sadarbību starp Kopienu, 
dalībvalstīm, starptautiskām 
organizācijām un trešajām valstīm par 
zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem 
saistībā ar vielu drošību, kā arī aktīvu 
līdzdalību tehniskās palīdzības un 
kapacitātes veidošanas pasākumos, lai 
nodrošinātu ķīmisko vielu pārraudzību 
attīstības valstīs;

f) nodrošināt tehniskos un zinātniskos 
ieteikumus un līdzekļus, kur nepieciešams 
šīs regulas ietvaros, it sevišķi, lai 
atbalstītu nozares un īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) ķīmiskās drošības 
ziņojumu sagatavošanu;

f) pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta 
lūguma formulēt atzinumu par jebkuriem 
citiem aspektiem saistībā ar vielu drošību 
izstrādājumos;

g) nodrošināt tehniskos un zinātniskos 
ieteikumus šīs regulas ietvaros dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un nodrošināt 
atbalstu palīdzības dienestiem 
kompetentās iestādēs, pamatojoties uz XII 
sadaļu ;

g) pēc Komisijas lūguma formulēt 
atzinumus, kas attiecas uz kritēriju 
pārskatīšanu 5., 6., 15. un 16 pantos 
saistībā ar vielu atlasi reģistrācijai, cita 
starpā, ietverot datus par pakļaušanos 
riskiem un iespējamo notikumu attīstību.

h) sagatavot paskaidrojošu informāciju 
par šo regulu citām iesaistītajām pusēm;

i) pēc Komisijas lūguma nodrošināt 
tehnisku un zinātnisku atbalstu, lai 
uzlabotu sadarbību starp Kopienu, 
dalībvalstīm, starptautiskām 
organizācijām un trešajām valstīm par 
zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem 
saistībā ar vielu drošību, kā arī aktīvu 
līdzdalību tehniskās palīdzības un 
kapacitātes veidošanas pasākumos, lai 
nodrošinātu ķīmisko vielu pārraudzību 
attīstības valstīs.

Pamatojums

Tas izskaidro aģentūras un tās komiteju uzdevumus un padara tās caurskatāmākas. Tāpēc 
paragrāfu kārtība ir samainīta, lai atspoguļotu aģentūras veicamo uzdevumu relatīvo 
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svarīgumu.

73.grozījums 
73. panta, 3. punkts

3. Komiteja uzņemas sekojošo: 3. aģentūra īpaši ar Foruma palīdzību:
a) veikt uzdevumus, kas paredzēti VI 
sadaļā;

a) izplata labu pieredzi un norādīt uz 
problēmām visā Kopienā;

b) veikt uzdevumus, kas paredzēti VII 
sadaļā;

b) ierosina, koordinē un vērtē saskaņotus 
ieviešamos projektus un kopīgas 
pārbaudes;

c) veikt uzdevumus, kas paredzēti VIII 
sadaļā;

c) koordinēt inspektoru apmaiņu;

d) veikt uzdevumus, kas paredzēti X 
sadaļā;

d) nosaka ieviešanas stratēģiju un 
obligātus ieviešanas kritērijus, īpaši 
ņemot vērā ar MVU saistītās problēmas;

e) pēc Komisijas lūguma nodrošināt
tehnisku un zinātnisku atbalstu, lai 
uzlabotu sadarbību starp Kopienu, 
dalībvalstīm, starptautiskām 
organizācijām un trešajām valstīm par 
zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem 
saistībā ar vielu drošību, kā arī aktīvu 
līdzdalību tehniskās palīdzības un 
kapacitātes veidošanas pasākumos, lai 
nodrošinātu ķīmisko vielu pārraudzību 
attīstības valstīs;

e) izveido darba metodes un līdzekļus 
vietējiem inspektoriem;

f) pēc Komisijas lūguma formulēt 
atzinumu par jebkuriem citiem aspektiem 
saistībā ar vielu drošību izstrādājumos.

f) izveidot elektroniskās apmaiņas 
procedūru;

f,a) sadarboties ar nozari un citām 
iesaistītajām pusēm, ja nepieciešams 
ietvert trešās valstis un atbilstošas 
starptautiskās organizācijas;
f,b) sadarboties ar Komisiju un 
dalībvalstīm ar mērķi veicināt nolīgumus 
starp nozari un citām ieinteresētajām 
pusēm.

Pamatojums

Tas izskaidro aģentūras un tās komiteju uzdevumus un padara tās caurskatāmākas. Tāpēc 
paragrāfu kārtība ir samainīta, lai atspoguļotu aģentūras veicamo uzdevumu relatīvo 



PR\557575LV.doc 41/64 PE 353.529v02-00

Ārējais tulkojums LV

svarīgumu.

74.grozījums 
73. panta, 4. punkts

4. Forums uzņemas sekojošus 
pienākumus:

4. Papildus aģentūra apņemas:

a) izplatīt labu pieredzi un norādīt uz 
problēmām visā Kopienā;

a) veikt uzdevumus, kas paredzēti II 
sadaļā, veicinot efektīvu ievesto vielu 
reģistrāciju, kas atbilst Kopienas 
starptautiskās tirdzniecības prasībām ar 
trešajām valstīm;

b) ierosināt, koordinēt un vērtēt 
saskaņotus ieviešamos projektus un 
kopīgas pārbaudes;

b) veikt atbilstošus uzdevumus saistībā ar 
datu koplietošanu un izvairīties no 
nevajadzīgu eksperimentu veikšanas, kā

c) koordinēt inspektoru apmaiņu; c) veikt atbilstošus uzdevumus saistībā ar 
informāciju piegādes ķēdēm, kā paredzēts 
VI sadaļā;

d) noteikt ieviešanas stratēģiju, kā arī 
obligātus ieviešanas kritērijus;

d) izveidot un uzturēt datu bāzi(es) ar 
informāciju par visiem reģistrētajiem 
vielām, klasifikācijas un marķējumu 
inventarizācijas sarakstu un saskaņotu 
klasifikāciju un marķējumu sarakstu, 
sagatavot nekonfidenciālu informāciju, 
kas identificēta 116. panta 1.punktā, datu 
bāzēs publiski pieejamu un sagatavot datu 
bāzēs citu nekonfidenciālu informāciju 
pieejamu pēc pieprasījuma;

e) izveidot darba metodes un līdzekļus 
vietējiem inspektoriem;

e) sagatavot publiski pieejamu 
informāciju par to, kuras vielas ir 
novērtētas 90 dienu laikā no informācijas 
saņemšanas aģentūra, saskaņā ar 116. 
panta 1. punktu;

e,a) sagatavot detalizētu informāciju 
ieinteresētajām pusēm ieskaitot trešās 
valstis par iespējamu sabiedrības 
piedalīšanos, it sevišķi attiecībā uz 
informāciju par vielām;

f) izveidot elektroniskās informācijas 
apmaiņas procedūru;

f) nodrošināt tehniskos un zinātniskos 
ieteikumus un līdzekļus, kur nepieciešams 
šīs regulas ietvaros, it sevišķi, lai 
atbalstītu nozares un īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) ķīmiskās drošības 
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ziņojumu sagatavošanu;
g) sadarboties ar nozari un citām 
iesaistītajām pusēm, ja nepieciešams 
ietvert atbilstošas starptautiskas 
organizācijas.

g) nodrošināt tehniskos un zinātniskos 
ieteikumus šīs regulas ietvaros dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un nodrošināt 
atbalstu palīdzības dienestiem 
kompetentās iestādēs, pamatojoties uz XII 
sadaļu ;
g,a) sagatavot paskaidrojošu informāciju 
citām ieinteresētajām pusēm;
g,b) pēc Komisijas lūguma nodrošināt 
tehnisku un zinātnisku atbalstu, lai 
uzlabotu sadarbību starp Kopienu, 
dalībvalstīm, starptautiskām 
organizācijām un trešajām valstīm par 
zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem 
saistībā ar vielu drošību, kā arī aktīvu 
līdzdalību tehniskās palīdzības un 
kapacitātes veidošanas pasākumos, lai 
nodrošinātu ķīmisko vielu pārraudzību 
attīstības valstīs;
g,c) izveidot un uzturēt profesionālu risku 
informācijas centru, nodrošināt 
centralizētus un koordinētus informācijas 
resursus par drošu ķīmisko vielu, 
preparātu un izstrādājumu lietojumu, 
veicināt informācijas apmaiņu par labāko 
risku pieredzi.

Pamatojums

Svarīgi, lai aģentūra aktīvi informē ieinteresētās puses, ieskaitot trešās valstis, par iespējamu 
sabiedrības piedalīšanos sistēmas dažādos posmos, lai izvairītos no svarīgas informācijas 
zaudēšanas par vielām.

Tas izskaidro aģentūras un tās komiteju uzdevumus un padara tās caurskatāmākas. Tāpēc 
paragrāfu kārtība ir samainīta, lai atspoguļotu aģentūras veicamo uzdevumu relatīvo 
svarīgumu.

75.grozījums 
74. pants

74. panta 75. a pants
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Pamatojums

Lielākas skaidrības dēļ būtu labāk vispirms norādīt Valdes sastāvu un tās iecelšanas kārtību 
un tad pēc tam aprakstīt tās uzdevumus. Tāpēc 74. panta teksts ir ievietots pēc 75. panta.

76.grozījums 
75. panta, 1. punkts

1. Valdi veido seši pārstāvji no 
dalībvalstīm, kurus nominē Padome un seši 
pārstāvji, kurus nominē Komisija, kā arī 
trīs personas no ieinteresētajām pusēm bez 
vēlēšanu tiesībām, kuras nominē Komisija.

1. Valdi veido vienpadsmit pārstāvji no 
dalībvalstīm, kurus nominē Padome, 
konsultējoties ar Eiropas Parlamentu un 
pamatojoties uz Komisijas izveidoto 
sarakstu, kurš ietver ievērojami vairāk 
vārdus nekā nominēto kandidātu skaits, 
un viens pārstāvis, kuru nominē Komisija, 
kā arī četras personas no ieinteresētajām 
pusēm (nozare un patērētājs, strādnieks 
un vides aizsardzības organizācijas) bez 
vēlēšanu tiesībām, kuras nominē Komisija

Komisijas sastādītais saraksts kopā ar 
atbilstošo dokumentāciju tiek iesniegts 
Eiropas Parlamentā. Pēc iespējas ātrāk 
un vēlākais trīs mēnešu laikā no 
informācijas saņemšanas Eiropas 
Parlaments var iesniegt savu atzinumu 
padomei, kura nominē Valdi.
Valdes locekļus nominē šādā veidā, lai 
nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
kompetenci, plašas atbilstošas speciālās 
zināšanas un (bez aizsprieduma par šādu 
raksturojumu) iespējami plašāko 
ģeogrāfisko sadalījumu Eiropas 
Savienībā.

Pamatojums

Tas pārveido Parlamenta viedokli (saglabājot nemainīgu kopējo dalībnieku skaitu) attiecībā 
uz Valdes sastāvu un tās iecelšanas kārtību. Pārstāvju skaits no ieinteresētajām pusēm ir 
palielināts no trīs uz četriem pārstāvjiem, lai veicinātu visu atbilstošo sektoru iekļaušanu.

77.grozījums 
77. panta, 1. punkts

1. Valdes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs. 1. Valde tiekas, kad to sasauc 
priekšsēdētājs, vai pēc vismaz vienas 
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trešdaļas dalībnieku lūguma.

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt alternatīvu sēdēm, kuras sasauc priekšsēdētājs.

78.grozījums 
78. pants

Valde izveido noteikumus balsošanas 
procedūrai, ieskaitot nosacījumus, pie 
kuriem dalībnieks var balsot cita dalībnieka 
vietā. Valde darbojas, pamatojoties uz divu 
trešdaļu balsu vairākumu no visiem
balsstiesīgajiem dalībniekiem.

Valde izveido noteikumus balsošanas 
procedūrai, ieskaitot nosacījumus, pie 
kuriem dalībnieks var balsot cita dalībnieka 
vietā. Ja nav citu nosacījumu, valde 
darbojas, pamatojoties uz tās balsstiesīgo 
dalībnieku vairākumu.

Pamatojums

Pamatojoties uz valdes sastāva izmaiņām, vairāk nav nepieciešams liels balsu vairākums.

79.grozījums 
79. pants, 1. punkts

1. Aģentūru vada izpilddirektors, kurš veic 
savus pienākumus kopienas interesēs un 
neatkarīgi no ieinteresēto pušu interesēm.

1. Aģentūru vada izpilddirektors.

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz aģentūras sastāva atsevišķo daļu neatkarību, ir apvienoti vienā 
pantā lielākas skaidrības dēļ(skat. 84. panta grozījumu).

80.grozījums 
79. pants, 2. punkts, ja) apakšpunkti (jauns)

j,a) nodibināt un uzturēt kontaktu ar 
Eiropas Parlamentu un nodrošināt 
regulāru dialogu ar organizācijas 
attiecīgajām komitejām.



PR\557575LV.doc 45/64 PE 353.529v02-00

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Pārveido Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

81.grozījums 
79. pants, 3. a punkts (jauns)

3.a) Kad Valde ir pieņēmusi pārskata 
ziņojumu un programmas, izpilddirektors 
tās iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, un 
organizē to publicēšanu.

Pamatojums

Pārveido Eiropas Parlamenta tradicionālo viedokli par attiecībām ar aģentūrām.

82.grozījums 
80. pants, 1. punkts

1. Komisija iesaka kandidātus 
izpilddirektora amatam, pamatojoties uz 
sarakstu pēc amata kandidāta 
publikācijas “Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī” un citos atbilstošos 
preses izdevumos vai interneta vietnēs.

Svītrots

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 80. panta, 2. punktā

83.grozījums 
80. pants, 2. punkts

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, 
pamatojoties uz nopelniem un dokumentāli 
pierādītām administratīvām un vadības 
prasmēm, kā arī atbilstošu pieredzi 
ķīmiskas drošības vai likumdošanas jomā. 
Valde pieņem lēmumu ar divām trešdaļām 
visu balsstiesīgo vairākumu.

2. Aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde, 
kas izvēlas no Komisijas ieteiktā 
kandidātu saraksta, sekojot publiskas 
izvēles procedūrai, saskaņā ar kuru 
“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” 
un citi periodiskie izdevumi vai interneta 
vietnes izsludina pieteikšanos. Pirms 
nominēšanas Valdes nozīmētais kandidāts 
tiek aicināts pēc iespējas ātrāk uzstāties 
Eiropas Parlamentā un atbildēt uz 
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Parlamenta locekļu jautājumiem.
Izpilddirektoru nominē, pamatojoties uz 
nopelniem un dokumentāli pierādītām 
administratīvām un vadības prasmēm, kā 
arī atbilstošu pieredzi ķīmiskās drošības vai 
pārraudzīšanas jomā. Valde pieņem 
lēmumu ar divām trešdaļām visu 
balsstiesīgo vairākumu.

Tiesības atlaist izpilddirektoru ir valdei 
saskaņā ar tādu pašu procedūru.

Tiesības atlaist izpilddirektoru ir valdei 
saskaņā ar tādu pašu procedūru.

Pamatojums

Tas pārveido Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas 
Pārtikas un drošības iestādi un Medikamentu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz 
izpilddirektoru nominēšanas procedūru.

84.grozījums 
81. pants, 1. punkts

1. Katra dalībvalsts nominē kandidātus 
dalībai Risku novērtēšanas komitejā. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
kas tiek publicēts aģentūras mājas lapā. 
Valde no šī saraksta ieceļ Komitejas 
dalībniekus, ieskaitot vismaz vienu 
dalībnieku no katras dalībvalsts, kura ir 
nominējusi kandidātus. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai tehniskā 
un zinātniskā kompetence pārskatīt vielu 
risku novērtēšanu.

1. Katra dalībvalsts var ieteikt līdz trim 
kandidātiem iecelšanai par dalībniekiem
Risku novērtēšanas komitejā. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
kas tiek publicēts aģentūras mājas lapā. 
Valde no šī saraksta ieceļ divdesmit
Komitejas dalībniekus, nodrošinot 
iespējami plašāku ģeogrāfisko 
sadalījumu. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai tehniskā 
un zinātniskā kompetence pārskatīt vielu 
risku novērtēšanu.

Pamatojums

Valdei nepieciešams rīkoties ar zināmu piesardzību, izvēloties dalībniekus Risku izvērtēšanas 
komitejai un Sociālekonomiskās analīzes komitejai. Nepieciešams ievērot dalībnieku skaita 
ierobežojumu komitejās, īpaši ņemot vērā faktu, ka būs iespējams ievēlēt vēl piecus 
dalībniekus un iesaistīt konsultantus. 

85.grozījums 
81. pants, 2. punkts



PR\557575LV.doc 47/64 PE 353.529v02-00

Ārējais tulkojums LV

2. Katra dalībvalsts nominē kandidātus 
dalībai Sociāli ekonomiskās analīzes 
komitejai. Izpilddirektors izveido 
kandidātu sarakstu, kas tiek publicēts 
aģentūras mājas lapā. Valde no šī saraksta 
ieceļ Komitejas dalībniekus, ieskaitot 
vismaz vienu dalībnieku no katras 
dalībvalsts, kura ir nominējusi 
kandidātus. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai 
kompetenci sociāli ekonomiskajā analīzē.

2. Katra dalībvalsts var ieteikt līdz trīs 
kandidātiem iecelšanai par dalībniekiem
Sociāli ekonomiskās analīzes komitejai. 
Izpilddirektors izveido kandidātu sarakstu, 
kas tiek publicēts aģentūras mājas lapā. 
Valde no šī saraksta ieceļ divdesmit
Komitejas dalībniekus, nodrošinot 
iespējami plašāku ģeogrāfisko 
sadalījumu. Dalībniekus ieceļ, 
pamatojoties uz viņu lomu un pieredzi 
ķīmisku vielu pārraudzībā un/vai 
kompetenci sociāli ekonomiskajā analīzē.

Pamatojums

Valdei nepieciešams rīkoties ar zināmu piesardzību, izvēloties dalībniekus Risku novērtēšanas 
komitejai un Sociāli ekonomiskās analīzes komitejai. Nepieciešams ievērot dalībnieku skaita 
ierobežojumu komitejās, īpaši ņemot vērā faktu, ka būs iespējams ievēlēt vēl piecus 
dalībniekus un iesaistīt konsultantus.

86.grozījums 
81. pants, 3. punkts

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu dalībnieku 
dalībvalstu komitejā.

3. Katra dalībvalsts ieceļ vienu dalībnieku 
dalībvalstu komitejā. Dalībvalstu 
komitejas priekšsēdētājs ir aģentūras 
darbinieks, ko nominē izpilddirektors.

Pamatojums

Tas skaidro Dalībvalstu komitejas priekšsēdētāja nominēšanas procedūru.

87.grozījums 
81. pants, 5. punkts

5. Katras komitejas dalībniekiem, kas 
iecelti saskaņā ar dalībvalsts izvirzīto 
nomināciju, nepieciešams nodrošināt 
atbilstošu koordināciju starp aģentūras 
uzdevumiem un dalībvalsts kompetentām 
iestādēm.

5. Katras komitejas dalībniekiem 
nepieciešams nodrošināt atbilstošu 
koordināciju starp aģentūras uzdevumiem 
un dalībvalsts kompetentām iestādēm.

Pamatojums

Izņemts liekais teksts.
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88.grozījums 
81. pants, 7. punkts

7. Dalībvalstis atturas sniegt Risku 
novērtēšanas komitejas vai Sociāli 
ekonomiskās analīzes komitejas 
dalībniekiem vai zinātniskiem un 
tehniskiem padomniekiem un ekspertiem 
instrukcijas, kas neatbilst šo personu 
individuālajiem uzdevumiem vai 
aģentūras uzdevumiem, atbildību un 
neatkarību..

Svītrots

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz aģentūras sastāva atsevišķo daļu neatkarību, ir apvienoti vienā 
pantā lielākas skaidrības dēļ(skat. 84. panta grozījumu).

89.grozījums 
81. pants, 9. punkts, otrais apakšpunkts

Šie noteikumi speciāli formulē procedūras 
Priekšsēdētāja iecelšanai un nomaiņai,
dalībnieku nomaiņai, procedūras noteiktu 
uzdevumu deleģēšanai darba grupām, 
darba grupu izveidošanai un procedūras 
noteikšanai steidzamu atzinumu 
pieņemšanai. Dalībvalstu komitejā 
Priekšsēdētājs ir aģentūras darbinieks.

Šie noteikumi speciāli formulē procedūras 
Priekšsēdētāja iecelšanai un nomaiņai, 
dalībnieku nomaiņai, procedūras noteiktu 
uzdevumu deleģēšanai darba grupām, 
darba grupu izveidošanai un procedūras 
noteikšanai steidzamu atzinumu 
pieņemšanai.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 81. panta, 3. punktā.

90.grozījums 
82. pants, 1. punkts, 1. a apakšpunkts (jauns)

Foruma dalībnieki nedrīkst būt valdes 
locekļi.

Pamatojums

Skaidro punktu, ka nav iespējams vienlaicīgi ieņemt divus amatus.
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91.grozījums 
82. pants, 3. punkts

3. Foruma dalībniekus atbalsta ar 
zinātniskiem un tehniskiem resursiem, kas 
pieejami kompetentās iestādēs dalībvalstīs.
Katrā dalībvalstī kompetentas iestādes 
veicina Foruma un darba grupu aktivitātes.
Dalībvalstis atturas sniegt Foruma 
dalībniekiem vai zinātniskiem un 
tehniskiem padomniekiem un ekspertiem 
instrukcijas, kas neatbilst šo personu 
individuālajiem uzdevumiem vai Foruma 
uzdevumiem un atbildībai.

3. Foruma dalībniekus atbalsta ar 
zinātniskiem un tehniskiem resursiem, kas 
pieejami kompetentās iestādēs dalībvalstīs.
Katrā dalībvalstī kompetentas iestādes 
veicina Foruma un darba grupu aktivitātes.

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz aģentūras sastāva atsevišķo daļu neatkarību, ir apvienoti vienā 
pantā lielākas skaidrības dēļ(sal. ar 84. panta grozījumu).

92.grozījums 
83. pants, 1. punkts

1. Kad, saskaņā ar 73. pantu, komitejai 
nepieciešams sniegt atzinumu vai izskatīt 
dalībvalsts dosjē atbilstību prasībām XIV 
pielikumā, tā ieceļ vienu no dalībniekiem 
par referentu. Attiecīgā Komiteja var iecelt 
otru dalībnieku, kas darbojas, kā 
koreferents. Katrā gadījumā referenti un 
koreferenti uzņemas strādāt Kopienas 
interesēs un iesniedz rakstiski saistību 
deklarāciju pildīt savus pienākumus un 
lojalitātes deklarāciju. Komitejas 
dalībnieku neieceļ par referentu atsevišķā 
lietā, ja viņa rīcība ir aizspriedumaina, kas 
varētu traucēt neatkarīgu šīs lietas 
izskatīšanu. Attiecīgā Komiteja jebkurā 
laikā var nomainīt referentu vai koreferentu 
ar citu dalībnieku, ja, piemēram, viņi 
nespēj izpildīt savus pienākumus noteiktā 
laikā, vai parādās potenciāli 
aizspriedumainas intereses.

1. Kad, saskaņā ar 73. pantu, komitejai 
nepieciešams sniegt atzinumu vai izskatīt 
dalībvalsts dosjē atbilstību prasībām XIV 
pielikumā, tā ieceļ vienu no dalībniekiem 
par referentu. Attiecīgā Komiteja var iecelt 
otru dalībnieku, kas darbojas, kā 
koreferents Komitejas dalībnieku neieceļ 
par referentu atsevišķā lietā, ja viņa rīcība 
ir aizspriedumaina, kas varētu traucēt 
neatkarīgu šīs lietas izskatīšanu. Attiecīgā 
Komiteja jebkurā laikā var nomainīt 
referentu vai koreferentu ar citu dalībnieku, 
ja, piemēram, viņi nespēj izpildīt savus 
pienākumus noteiktā laikā, vai parādās 
potenciāli aizspriedumainas intereses.
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Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz aģentūras sastāva atsevišķo daļu neatkarību, ir apvienoti vienā 
pantā lielākas skaidrības dēļ(sal. ar 84. panta grozījumu)

93.grozījums 
84. pants

Komiteju un valžu kvalifikācija un 
intereses.

Neatkarība

1. Piederība komitejām un forumam tiek 
darīta zināma atklātībai. Individuāli 
dalībnieki var prasīt, lai viņu vārdi netiktu 
darīti zināmi atklātībai, ja viņi uzskata, ka 
šāda publicitāte varētu viņiem kaitēt. 
Izpilddirektors lemj, vai apmierināt šo 
prasību. Kad amatu izsludina, profesionālā 
kvalifikācija tiek detalizēti aprakstīta.

1. Piederība komitejām un forumam tiek 
darīta zināma atklātībai. Kad amatu 
izsludina, profesionālā kvalifikācija tiek 
detalizēti aprakstīta.

2. Valdes locekļi, izpilddirektors un
Komiteju un Foruma locekļi iesniedz 
saistību deklarāciju pildīt savus 
pienākumus un lojalitātes deklarāciju, kas 
garantē neatkarību. Šīs deklarācijas tiek 
rakstiski iesniegtas katru gadu.

2. Valdes locekļiem, izpilddirektoram, 
Komiteju locekļiem, Foruma locekļiem,
Apelāciju padomes locekļiem, ekspertiem 
un zinātniskiem un tehniskiem 
padomniekiem nedrīkst būt ekonomiskas 
vai citas intereses ķīmijā un ar to saistītās 
nozarēs, kas var kaitēt viņu objektivitātei 
viņi cenšas strādāt neatkarīgi sabiedrības 
interesēs un katru gadu iesniedz savu 
finanšu interešu deklarāciju. Jebkuras 
netiešas intereses, kas saistās ar ķīmijas 
nozari, nepieciešams deklarēt aģentūras 
reģistrā, kas ir uz pieprasījuma publiski 
pieejams aģentūras birojos.

aģentūras darba kodekss izstrādāts, 
pamatojoties uz šo pantu.

3. Katrā sēdē valdes locekļi, 
izpilddirektors, Komiteju un Foruma 
locekļi un visi eksperti, kuri piedalās sēdē 
deklarē jebkuras intereses, kas varētu kaitēt 
dienas kārtībā esošo jautājumu izskatīšanai. 
Tas, kurš deklarē šādas intereses, 
nepiedalās attiecīgā dienas kartības 
jautājuma apspriešanā un ar to saistītā 
balsojumā.

3. Katrā sēdē valdes locekļi, 
izpilddirektors, Komiteju locekļi, Foruma 
locekļi un visi eksperti un zinātniskie un 
tehniskie padomnieki, kuri piedalās sēdē 
deklarē jebkuras intereses, kas varētu kaitēt 
dienas kārtībā esošo jautājumu izskatīšanai. 
Tas, kurš deklarē šādas intereses, 
nepiedalās attiecīgā dienas kartības 
jautājuma apspriešanā un ar to saistītā 
balsojumā. Šīs deklarācijas ir publiski 
pieejamas.
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Pamatojums

Tas pārveido Parlamenta tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Eiropas 
Pārtikas un drošības iestādi un Medikamentu novērtēšanas aģentūru) attiecībā uz 
izpilddirektoru nominēšanas procedūru.

94.grozījums 
85. pants, 3. punkts

3. Priekšsēdētāju, citus dalībniekus un 
aizstājējus valde ieceļ no Komisijas 
pieņemtā kvalificēto kandidātu saraksta, 
pamatojoties uz atbilstošu pieredzi un 
kompetenci ķīmiskās drošības un dabas 
zinātņu jomās vai pārraudzības un 
likumdošanas procedūrās.

3. Priekšsēdētāju, citus dalībniekus un 
aizstājējus ieceļ valde, kas izvēlas no 
Komisijas ieteiktā kvalificēto kandidātu 
saraksta, sekojot publiskas izvēles 
procedūrai saskaņā ar kuru “Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis” un citi 
periodiskie izdevumi vai interneta vietnes 
izsludina pieteikšanos. Apelāciju padomes 
dalībniekus izvēlas, pamatojoties uz 
atbilstošu pieredzi un kompetenci ķīmiskās 
drošības un dabas zinātņu jomās vai 
pārraudzības un likumdošanas procedūrās.

Pamatojums

Saistībā ar uzdevumiem, kurus veic Apelāciju padome, nepieciešams ieviest caurskatāmu 
iesniegumu iesniegšanas procedūru.

95.grozījums 
86. pants, 2. un 3. punkts

2. Apelāciju padomes dalībniekiem ir 
neatkarīgi. Pieņemot lēmumus, viņiem 
instrukcijas nav saistošas.
3. Apelāciju padomes dalībnieki var 
nepildīt citus pienākumus Aģentūrā. 
Dalībnieku amata pienākumi var būt 
nepilna laika.

3. Apelāciju padomes dalībnieki var 
nepildīt citus pienākumus Aģentūrā.

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz aģentūras sastāva atsevišķo daļu neatkarību, ir apvienoti vienā 
pantā lielākas skaidrības dēļ. Kaut arī apelāciju skaits var dot iespēju Apelāciju padomes 
dalībniekiem iesaistīties citās aktivitātēs, viņu amata pienākumi būs pilna laika.
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96.grozījums 
105. pants

Valde sadarbībā ar Komisiju veido 
atbilstošus kontaktus starp aģentūru 
nozares pārstāvjiem, patērētāju 
aizsardzības, darba aizsardzības un vides 
aizsardzības organizācijām. Šos kontaktus
var veidot novērotāju piedalīšanās 
konkrētos aģentūras darbos, pamatojoties 
uz Valdes Komisijas kopīgiem 
nosacījumiem.

Valde sadarbībā ar Komisiju veido 
atbilstošus kontaktus starp aģentūru 
nozares pārstāvjiem, patērētāju 
aizsardzības, vides aizsardzības un 
dzīvnieku aizsardzības organizāciju 
darbinieki. Šos kontaktus var veidot 
novērotāju piedalīšanās konkrētos 
aģentūras darbos, pamatojoties uz Valdes 
Komisijas kopīgiem nosacījumiem.

Pamatojums

Līdzīgi kā citas organizācijas, dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir uzskatāmas par 
ieinteresētajām pusēm, un tāpēc tās ir pārstāvētas šajā pantā.

97.grozījums 
106. pants

Lai nodrošinātu pārredzamību, Valde, 
pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu un vienojoties ar Komisiju,
pieņem noteikumus nodrošināt publisku 
pieeju pārraudzības, zinātniskai vai 
tehniskai informācijai par ķīmisko vielu 
drošību, kam nav konfidenciāla rakstura.

Lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību, 
Valde, pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu un vienojoties ar Komisiju, 
pieņem noteikumus un izveido 
reģistrāciju, lai nodrošinātu publisku 
pieeju pārraudzības, zinātniskai vai 
tehniskai informācijai par ķīmisko vielu 
drošību, pamatojoties uz, Regula (EK) No 
1049/2001.

Tādēļ aģentūras un komiteju un 
darbinieku pārstāvju iekšējās kārtības 
procedūru nepieciešams darīt zināmu 
atklātībai caur aģentūru un internetu.

Iesniegumus atļaujas saņemšanai, 
iesniegumu izskatīšanas stadijas, pagaidu 
lēmumus, piešķirtās atļaujas un citus 
nosacījumus vai saistītus ierobežojumus 
publicē internetā uztveramā formā.

Pamatojums

Tas pārveido tradicionālo viedokli (ko Padome pieņēma saistībā ar Regulu, kas nosaka 
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Medikamentu novērtēšanas aģentūras darbību) attiecībā uz caurskatāmību un pieeju 
informācijai.

98.grozījums 
110. pants, 3. punkts

3. Pamatojoties uz 1. punktu, ja uzskaites 
sarakstā ir dažādi ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, ziņotāji un reģistrētāji cenšas 
vienoties par ierakstu uzskaites sarakstā.

3. Pamatojoties uz 1. punktu, ja uzskaites 
sarakstā ir dažādi ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, aģentūra nosaka ierakstu, kas 
jāietver uzskaites sarakstā.

Pamatojums
Ir nepieciešams nodrošināt procedūru, kas ļauj rast risinājumu strīdus gadījumā

99.grozījums 
114. pants, 1. punkts, pirmais apakšpunkts

1. Katrus desmit gadus dalībvalstis 
iesniedz, Komisijai ziņojumu par šis 
Regulas darbību attiecīgajā sfērā, ieskaitot 
iedaļas par novērtējumu un izpildi formātā, 
kas aprakstīts 108. pantā.

1. Katrus desmit gadus dalībvalstis 
iesniedz, Komisijai ziņojumu par šis 
Regulas darbību attiecīgajā sfērā, ieskaitot 
iedaļas par novērtējumu un izpildi formātā, 
kas aprakstīts 108. pantā. Ziņojums ietver 
apgūto pieredzi (ieskaitot brīvprātīgu 
nolīgumu īstenošanu starp nozari un 
citām ieinteresētajām pusēm) saistībā ar 
Regulu.

Pamatojums

Papildus tam, ko paredz likumdošana, puses, kuras ietekmē Regula, var slēgt brīvprātīgus 
nolīgumus.

100.grozījums 
114. pants, 1 punkts, otrais apakšpunkts

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz piecus
gadus pēc Regulas stāšanās spēkā.

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz četrus
gadus pēc Regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 133. pantā.
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101.grozījums 
114. pants, 2. punkts, otrais apakšpunkts

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz piecus 
gadus no paziņošanas dienas, kā nosaka 
131. panta 2. punkts.

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz līdz…*.
*piecus gadus no dienas, kad šī regula 
stājas spēkā.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 133. pantā.

102.grozījums 
114. pants, 3. punkts

3. Katrus desmit gadus Komisija publicē 
pārskata ziņojumu par gūto pieredzi darbā 
ar šo Regulu, ieskaitot informāciju 
saistībā ar 1. un 2 punktiem.

3. Katrus desmit gadus, Komisija publicē 
(un iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei) pārskata ziņojumu par gūto 
pieredzi darbā ar šo Regulu, ieskaitot 
informāciju saistībā ar 1. un 2 punktiem

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz sešus 
gadus no paziņošanas dienas, kā nosaka
131. panta 2. punkts.

Tomēr pirmo ziņojumu iesniedz līdz…*.
*sešus gadus no dienas, kad šī regula 
stājas spēkā.

Pamatojums

Saistās ar grozījumu 133. pantā.

103.grozījums 
114 a. pants (jauns)

114a. pants
Informācija publicēšanai

Lai veicinātu drošu un ilgtspējīgu 
izstrādājumu lietošanu, kas satur 
ķīmiskas vielas, ražotājiem nepieciešams 
norādīt riskus saturošu informāciju uz 
uzlīmēm, kas fiksētas uz iepakojuma 
visiem izstrādājumiem tirgū pārdošanai 
patērētājiem. Šādas uzlīmes identificē 
riskus, kas saistās ar lietošanas 
ieteikumiem vai nepareizas lietošanas 
paredzamām sekām. Šādus marķējumus, 
ja nepieciešams, papildina tādu saziņas 
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līdzekļu izmantošana kā vietnes globālajā 
tīmeklī, kur sniegta detalizēta informācija 
par izstrādājuma drošību un lietošanu.

Pamatojums

Komunikācijas sistēmas attīstība, sevišķi ar ķīmisku vielu izstrādājumu marķēšanu, ir 
nozīmīga patērētāja pārliecināšanā.

104.grozījums 
115. pants, 1. punkts

1. Pieeja nekonfidenciālai
informācijai, kas iesniegta saskaņā ar šo 
regulu, tiek piešķirta aģentūras 
dokumentiem, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1049/2001. aģentūra pēc pieprasījuma 
sniedz šādu informāciju saskaņā ar 73. 
panta 2. punkta d) apakšpunktu.

1. Pieeja informācijai, kas iesniegta 
saskaņā ar šo regulu, tiek piešķirta 
aģentūras dokumentiem, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001. aģentūra publicē šādu 
informāciju savā mājas lapā un dara to 
pieejamu pēc pieprasījuma saskaņā ar 73. 
panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Pamatojums

Tas nodrošina, ka informācija saistībā ar riskiem ir pieejama uzņēmumiem un sabiedrībai, un 
nav iemesla konfidencialitātei.

105.grozījums
115. pants, 2. punkts

2. Kad aģentūrai tiek prasīta pieeja 
dokumentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1049/2001, aģentūra konsultējas ar trešo 
pusi, kā paredzēts 4. panta 4. punktā 
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 saskaņā ar otro 
un trešo apakšpunktu.

aģentūra informē tos, kuri reģistrējušies, 
potenciāli reģistrēsies, ierindas lietotājus, 
iesniedzējus atļaujas saņemšanai vai citas 
pieprasījuma ieinteresētās puses. 
Ieinteresētā puse var iesniegt 
pieprasījumu 30 dienu laikā, pieprasījumā 
norādot, ko viņi uzskatīta par komerciāli 
jūtīgu informāciju, kuras atklāšana 

2. Kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1049/2001 aģentūrai tiek prasīta pieeja 
dokumentiem, neieskaitot tos, kuri ir 
sarakstā saskaņā ar 116. panta 1. punktu 
un kuriem iesniedzējs prasījis 
konfidencialitāti, aģentūra konsultējas ar 
trešo pusi, kā paredzēts 4. panta 4. punktā 
Regulā (EK) No 1049/2001 saskaņā ar otro 
un trešo apakšpunktu.
Aģentūra informē tos, kuri reģistrējušies 
un, ja nepieciešams, tos, kuri potenciāli 
reģistrēsies, ierindas lietotājus vai citas 
pieprasījumā ieinteresētās puses.
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varētu kaitēt viņu komercdarbībai, un 
tāpēc viņi grib saglabāt šo informāciju 
konfidenciālu, izņemot kompetentas 
iestādes aģentūru un Komisiju. Viņi 
sniedz pamatojumu par katru gadījumu.

aģentūra izskata šādu pieprasījumu un 
vispirms lemj, vai to atbalstīt un pēc tam 
lemj par atļaujas izsniegšanu pieejai 
dokumentiem. aģentūra informē 
ieinteresēto pusi, kura saskaņā ar 87., 88. 
un 89. pantu var 15 dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas vērsties pie Apelāciju 
padomes par jebkuru aģentūras 
neapstiprinātu pieprasījumu. Šādai 
apelācijai ir atliekoša ietekme Apelāciju 
padome izskata apelāciju 30 dienu laikā.

Aģentūra informē iesniedzēju atļaujas 
saņemšanai, kā arī to, kurš reģistrējies, 
potenciāli reģistrēsies, ierindas lietotāju 
vai citu pieprasījumā pieejai 
dokumentiem ieinteresēto pusi. Jebkurš
no viņiem saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu 
var 15 dienu laikā no šī lēmuma 
pieņemšanas vērsties pie Apelāciju 
padomes. Šādai apelācijai ir atliekoša 
ietekme Apelāciju padome izskata 
apelāciju 30 dienu laikā.

Pamatojums

Pašreizējie nosacījumi attiecībā uz pieeju informācijai nesaskan ar Arhūzas (Aarhus) 
konvenciju, un tāpēc tie ir grozāmi.

106.grozījums 
122. pants

Dalībvalstīs ir oficiāla pārraudzības 
sistēma un ar to saistīta apstākļiem 
atbilstoša darbība.

Dalībvalstīs ir oficiāla pārraudzības 
sistēma un ar to saistīta apstākļiem 
atbilstoša darbība. Komisija izstrādā 
vadlīnijas šī panta ieviešanai.

Pamatojums

Garantē minimālu viendabību tiesību aktos, ko pieņēmušas dalībvalstis.

107.grozījums 
133. pants, 1. punkts

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pārskata prasības 
pielietojumu veikt ķīmiskās drošības 
novērtējumu un to dokumentēt ķīmiskās 
drošības ziņojumā par vielām, kas nav 

1. Sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija pārskata prasības 
pielietojumu veikt ķīmiskās drošības 
novērtējumu un to dokumentēt ķīmiskās 
drošības ziņojumā par vielām, kas nav 
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iekļautas šajā prasībā, jo tās nav pakļautas 
reģistrācijai, vai nav pakļautas reģistrācijai, 
taču tiek ražotas vai ievestas apjomos, kas 
mazāki par 10 tonnām gadā. Komisija, 
saskaņā ar 130. panta 3. punktu, var 
pagarināt šo prasību.

iekļautas šajā prasībā, jo tās nav pakļautas 
reģistrācijai, vai nav pakļautas reģistrācijai, 
taču tiek ražotas vai ievestas apjomos, kas 
mazāki par 10 tonnām gadā. Komisija, 
saskaņā ar 130. panta 3. punktu, var 
pagarināt šo prasību.

Pamatojums

Regulu ir nepieciešams pārskatīt vienlaicīgi ar Komisijas iesniegto pirmo ziņojumu.

108.grozījums 
133. panta, 3. a punkts (jauns)

3.a) Ziņojumu saistībā ar.114. panta 3. 
punkta otro apakšpunktu iesniedz kopā ar 
likumdošanas priekšlikumu, kas 
sagatavots lai pārskatītu kritērijus saistībā 
ar reģistrējamo vielu izvēli 5., 6., 15. 16. 
pantā, lai, cita starpā, iekļautu datus, kas 
saistās ar riskiem un iespējamām sekām.

Pamatojums

Ja nepieciešams, ļauj pārskatīt reģistrācijas kritērijus, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta šīs 
regulas ieviešanas pirmajos gados.

109.grozījums 
134. pants

Direktīvas 76/769/EEK, 91/157/EEK, 
93/67/EEK, 93/105/EEK un 2000/21/EK, 
un Regulas (EEK) No 793/93 un (EK) No 
1488/94 tiek atceltas.

Atsauces par atceltajiem dokumentiem 
interpretē, kā atsauces uz šo regulu.

Direktīvas 76/769/EEK, 91/155/EEK, 
93/67/EEK, 93/105/EEK un 2000/21/EK, 
un Regulas (EEK) No 793/93 un (EK) No 
1488/94 tiek atceltas.

Atsauces par atceltajiem dokumentiem 
interpretē, kā atsauces uz šo regulu.

Pamatojums

Labo faktoloģisku kļūdu: atceltā direktīva nav Direktīva 91/157/EEK par bīstamu vielu 
saturošām baterijām un akumulatoriem, bet ir Direktīva 91/155/EEK, kas definē un detalizēti 
apraksta specifisku informācijas sistēmu saistībā ar bīstamām vielām.
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EXPLANATORY STATEMENT
INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.

With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
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completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.

On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
will focus firmly on certain priorities.
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My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure. 

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 
which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.



PE 353.529v02-00 62/64 PR\557575LV.doc

LV                      Ārējais tulkojums

This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing. 

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities. 

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency. 

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.

2. Evaluation and the role of the Agency

As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
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The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 
is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market. 

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central 
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 

     
data and tonnage bands’.
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health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 

- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


